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dle § 2586 a nasl. zakona 6.89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni p0ZdéjSlC|'1 zmen a

dop|r"1kC|

|. SMLUVNi STRANY

-9

l.1. Objednateli Mésto Zd’ér nad Ségavou
v
Ziikova 227/1, 591 O1 Zd’ar nad Sazavou
Se sidlemz
Zastoupené:
ICO:

lng. Martinem Mrkosem ACCA — starostou mesta

DIC:

00295841
CZOO295841

Cislo Clétuz

19-328751/0100

Se sidlem:

lng. Eva Stoklaskova Hegerova
Hybralec 5
Magistrat mésta Jihlavy
lng. Evou Hegerovou

Penéini Ustav:
l.2. Zhotovitel:
Zapis v ZL:

Zastoupeny:
ICO:
DIC:vv
Penezni Ustav:

Cislo new;

Komeréni banka, a.s.

628734991
CZ 7158104349

KB

19-4656810207/0100

4

|.3. Ve smluvnich vécech jedna za objednatelez lng. Martin Mrkos ACCA

za zhotovitele: lng. Eva Stoklaskové Hegerova

V technickych vécech jedna za objednatele: povéfeny pracovnik
za zhotovitele: lng. Eva Stoklaskova Hegerova

||. PREDMET DiLA
|l.1.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svym jménem a na vlastni odpovédnost
(na svﬁj naklad a nebezpeéi) kompletni sluiby v rozsahu projektové dokumentace a
poloikového rozpoétu na akci:

Zahrada objevil a poznéni - Matefska ékola Haékova 1150/14. Zd'ar nad Sazavou — 7M9
l|.2.

ll.3.
||.4.

Rozsah a kvalita pfedmétu dila jsou dany:
a) Projektovou dokumentaci zpracovanou Tomaéem Kampem, Jamy 3, IC: 76139344.
b) Vyzvou k podani nabidek ze dne...15.4.2019
c) Zadavacimi podminkamize dne... 15.4.2019
d) Nabidkou zhotovitele z .................. ..14.5.2019
e) Pﬁsluénymi normami a pfedpisy platnymi v dobé provadéni dila.
Pfedméterp této smlouvy o dilo je Zahrada objevil a poznéni - Matefska ékola Haékova

1150/14. Zd‘ar nad Sézavou - wvlé

Zhotovitel je povinen v rémci pfedmétu dila provést veékeré prace, dodavky, sluiby
avykony, kterych je tfeba trvale nebo doéasné k zahajeni, dokonéeni a pfedani
pfedmétu dila a uvedeni do fadného provozu (napf. zafizeni, zabezpeéeni a zruéeni
zafizeni staveniété; zajiéténi sklédky vykopového a pfebyteéného materialu; odvoz
vykopového a pfebyteéného materialu na skladku; veékeré atesty, zkouéky a méfeni
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|l.5.

potfebné k pfejimacimu Fizeni — dokumentaci skuteéného provedeni dila apod.).
Zhotovitel je povinen zabezpeéit provadéni praci tak, aby pfi realizaci dila nedoélo
k podstatnému omezeni, sousednich pozemkﬁl a stavajicich objektﬁ a domﬁ nad ramec

provédénvch praci. Zéroveﬁ je zhotovitel povinen odstranit neprodlené veskeré
zneéisténi a poékozeni prostor dotéenych provadénymi pracemi.
l|.6.

Pfi realizaci dila nesmi byt bez pisemného souhlasu objednatele pouiity jiné materialy,
techno|_ogie nebo zmény proti pfijaté nabidce zhotovitele. Souéasné se zhotovitel
zavazuje a ru<':i za to, 2e pﬁ realizaci dila nepouiije Zadny material, 0 kterém je v dobé
jeho uiiti znamo, 2e je skodlivy. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamiité napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.

||.7.

Zhotovitel se zavazuje provést rovnéi veékeré dalsi pfipadné sluiby a stavebni préce,
vyplvvajici jak z vyhrazeného plnéni, tak z nepodstatnych zmén uvedenych v § 222
zakona <':. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni. Tyto prace
mohou byt zadany pouze v souladu s touto smlouvou a s timto zakonem.

||.8.

|l.9.

Pﬁpadné zmény nebo rozéifeni pfedmétu dila, oproti pfijaté nabidce zhotovitele,
poiadované objednatelem nebo vyplynou-Ii v prﬁbéhu provadéni praci, budou pfedem
smluvnimi stranami pisemné odsouhlaseny vc':. pfipoétlﬁ a odpoétil. Teprve po jejich
odsouhlaseni mﬁlie zhotovitel tyto zmény provést a ma pravo na jejich Uhradu.
Zmény pfedmétu dila poiadované zhotovitelem (zména materialfl, technologii apod.)
odsouhlasi zhotovitel pisemné se zastupcem projektanta, objednatele a budouciho
uiivatele zapisem do stavebniho deniku nebo zapisem zkontrolniho dne. Teprve
po tomto odsouhlaseni vc':. pfipoétﬁ a odpoétﬂ mohou byt poiadované zmény
realizovany a zhotovitel ma narok na jejich Uhradu.

Pokud zhotovitel provede nékteré zmény bez pisemného souhlasu objednatele,
|l.1O

|l.11

ma objednatel pravo jejich lllhradu odmitnout.
O dohodnutych zménach dle odst. ||.8. a |l.9., jejichi nasledkem dojde ke zvyéeni
celkové ceny dila uzavfou obé strany pisemny, pofadové oéislovany dodatek ke
smlouvé, ve kterém dohodnou i pfipadnou Upravu terminu pfedani dila a cenu dila.
Zhotovitel se zavazuje, ﬁe dilo vybudované jim v rozsahu él. ll. této smlouvy bude mit

kvalitativni technické ukazatele dle obecnych technickvch poiadavkﬁl na vystavbu,
platnvch pfedpisﬁ a platnvch norem. Zhotovitel se zavazuje provést dilo zmaterialﬁ
I. jakosti s poiadovanou certifikaci a tomuto zavazku bude téi odpovidat kvalita vsech

zhotovitelem provadénych praci. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli na jeho iadost
|l.12

|l.13.

veékeré doklady, které se vztahuji k jakosti a certifikaci pouiitych materialﬁ.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost. Zhotovitel
prohlasuje, 2e se seznamil s projektovou dokumentaci a podklady pro zhotoveni dila,
pfekontroloval jejich spravnost a neshledal vady, které by branily provést dilo podle
zavazkﬁz zhotovitele dle él. ll. této smlouvy. Odpovédnost za spravnost a Uplnost
pfislusné dokumentace nese objednatel.
V
I
Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovédného pracovnika pro ﬁzeni pfedmetu d||a

a komunikaci s objednatelem éi jeho zastupcem.

I

I

Odpovédny pracovnik (jméno, te|efon): ....|ng. Eva Stoklaskova Hegerova

|||. TERMiN PLNENi - STAVENl§TE
|||.1.
||l.2.

||l.3.

Zahajeniplnéni:

1.8.2019

(po podpisu smlouvy a pfedani stavenisté)
Doba realizace dila: ...30.. kalendainich dnil
-doplniuchaze<':—kritérium hodnoceni!!!
_ _
V ,
V _ I
Terminem dokonéeni se rozumi pfedani hotového dila objednateh tj. splnem verejne
zakazky v celém rozsahu.
I
Q
V
V pfipadé, 2e nebudou prace zahajeny v pfedpokladanam t€l:l'Tlll'\U z duvodu rja strane
objednatele, budou terminy plnéni vefejné zakazky, na zaklade dohody smluvnnch stran,
upraveny, pfi zachovani doby realizace dila.
'
'
V
Za nesplnéni dokonéeni a pfedani pfedmétu dila v termlnu stanovenam v_c|. lll.2.
smlouvy, zdﬁvodu na strané zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatlt o'bjednateI]
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové smluvni ceny’ dila (zaok'rouhlene pa cele
tisice dolﬁ) za kaidy i zapoéaty den prodleni s tim, ze zaplacen|m smluvn| pokuty
zﬁstava pravo na nahradu ékody nedotéeno.
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l||.4.

Zhotovitel pfedloiil objednateli pied podpisem této smlouvy harmonogram, ze kterého je
pat_rno éasové a finanéni plnéni stavby. Objednatel tento harmonogram odsouhlasil.

|ll.5.

Jesthza je objednatel nucen zmémt harmonogram, kéemui je kdykoliv opravnén, je

Objednatelerq odsouhlaseny harmonogram je pro zhotovitele zavazny.
zhotovntel povinen pﬁzpﬁsobit provadéni dila této zméné. Neni-Ii to technicky moiné, je
|||.6.

pov|nen to bez zbyteéného odkladu sdélit pisemné objednateli a strany se neprodlené
dohodnou na Feseni této situace.
V pﬁpadé, 2e zhotovitel nezahaji, pferusi, pozastavi nebo zastavi prace ze své viny
nebo bude zfejmé, 2e nedodrii terminy plnéni uvedené v harmonogramu, ma objednatel
krome prav uvedenvch v ostatnich ustanovenich této smlouvy pravo zadat provedeni
nebo dokonéeni pfedmétu dila nebo jeho éasti jiné firmé. Zhotovitel je povinen
oojednatele pisemné upozorn'i_t min. 7 kalendafnich dnﬂ pfedem na skuteénost, 2e
z jego sfrany 1oud'ou' nezah_ajeny,' pferuseny, pozastaveny nebo zastaveny prace.
Vpnpade poliosem teto pov|nnost| _|6 zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni

pokytu ve vvysl 0,05
l||.7.

|ll.8.

|ll.9.

|ll.10.

zoelkove s_m1uvni ceny dila (zaokrouhlené na celé tisice

dolu) zalkazdy I zapocaty kalendarm den (nejvyse vsak 50 000,- K6/den) s tim, 2e
zapla'cennvn smluvn1_ pokutyvzﬁlstava pravo na nahradu skody nedotéeno.
V prnpade pazaha_jen|, pfefusenilnebo zastaveni prace z viny objednatele, neni
zhotovlfel vazan sJednanym| term|ny. Terminy se prodluiuji nejméné odobu trvéni
zdrzen| na zaklade uzavfeného dodatku této smlouvy.
Stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahéjit a provadét
prace v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Pfedani a pfevzeti stavenisté
bude konkretizovano mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavfeni smlouvy 0 dilo.
Zhotovitel zabezpeéi na vlastni naklad stavenisté a zajisti vjezd na stavenisté,
jeho provoz, oploceni, Udribu, pofadek a éistotu po celou dobu vystavby, v souladu
s vyh|. 268/2009 Sb. 0 technicky’/ch poiadavcich na stavby ve znéni pozdéjéich
pfedpisﬁ. Zdroje energii pro realizaci dila si projedna samostatné sjejich spravci, s
organy statni spravy, pﬁpadné s objednatelem.
Zhotovitel je odpovédny za veskeré skody zpﬁlsobené na stavenisti do doby pfedani
a pfevzeti dila a vyklizeni stavenisté podle obecnych ustanoveni o nahradé skody.
Stavenisté je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, Fadné uklidit a pokud je to moiné uvést
do pﬁlvodniho stavu souéasné s pfedanim a pfevzetim dila. Bez splnéni této podminky
neni objednatel povinen dilo pfevzit. Za prodleni odstranéni zafizeni stavenisté po dobu
delsi 5 dnﬁl po pfedéni a pfevzeti dila zdﬁlvodu na strané zhotovitele, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové smluvni ceny dila
(zaokrouhlené na celé tisice dolﬂ) za kaidy i zapoéaty den prodleni (nejvyse vsak
50 000,- Kélden), s tim, 2e zaplacenim smluvni pokuty zﬁstavé pravo na nahradu skody

nedotéeno.
l||.11.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vsech oracovpikﬁ
v prostoru stavenisté a zabezpeéi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimn pomuckam1. I

|ll.12.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodriovat veékeré pﬁslusné normy, tachnologgaoka

l||.13

|ll.14

lhC|ty, podminky ochrany iivotniho prostfedi, bezpeénostni, hyg'|en_|ok_e a vpozarn_|
pfedpisy, veskeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které setykap j8|:l0’Cll"1l'10Stl.
Pokud porusenim téchto pfedpisﬂ vznikne jakakoliv skoda, nese veskere vzn|k|e naklady
zhotovitel.
Zhotovitel, ktery je pﬁvodcem odpadil dle § 4 odst. 1 pism. w) zakona <3. 185/2001_Sb.
0 odpadech ve znéni pozdéjsich pfedpisﬂ (dale jen zakon o odpadech), _]s povmen
pfi pfedani dila pfedloiit doklady prokazujici zpﬁsob, jakym nalozll s jednothvymn druhy
stavebniho odpadu na dané zakazce v souladu se zakonem o odpadsoh.
Zhotovitel je povinen eliminovat hluénost a prasnost rjal stavs,n|st|, po celod dobu
vystavby vhodnymi technologickymi postupy a volbou strojmho zar|zen|.'S1avebn| prace

a doprovodna éinnost souvisejici s provadénymi pracem| mus| byvt' provaderja v souladu
s nafizenim vlady é. 272/2011 Sb. 0 ochrané zdravi pfed ﬂ6pl'|§ﬁ|Vy'ITIl ucmky hluku
a vibraci tak, aby byly dodrieny hladiny hluku pfedepsané timto narlzenjm. '
|||.15.

v I

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady neprodlené odstran|t ves1<era Zl"|ev('3|S'[6|l1l
a poskozeni stavajicich komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovntele. pr|pade,
2e tak neuéini ani po pisemném upozornéni objednatele nebo ]8|'10 zastupcem
Tento projekt je spoluﬁnancovén

=-1-—--——
.,
.
Mlnlsterstvo iwotnlho prostfedi

* " A ‘N ‘ * ° N °
:1 'o*r~|H0 PRO5‘IRED1
C :5 F F R E P U B I I K
“

"

-3-

Stétnlm fondem iivotniho prost1‘cd1CR
-~
L
na zékladé rozhodnuti mlmstra ilvotnlho prostfed

www.mzp.cz www.sfzp.cz

nejpozdéji do 24 hodin, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %

z celkové smluvni ceny dila (zaokrouhlené na celé tisice dolﬁ) za kaidy i zapoéaty
l||.16.

ixalendafni den (nejvyse vsak 50 000,- K<':Iden). Pokud vtéto souvislosti vznikne
j8K8KO||V skoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.
Objednatel se zavazuje dokonéené dilo v souladu s touto smlouvou pievzit a zaplatit

za néj cenu uvedenou v él. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA ni|.o
|V.1.

Cena dila je sjednané na rozsah dany touto smlouvou o dilo jako cena nejvyse piipustna,
plaina po celou dobu provadéni praci, s vyjimkou pfipadﬁ stanoveni’/ch vtéto smlouvé

odilo. Je vyjadiena ocenénim technicky’/ch jednotek jednotkovymi cenami vélenéni
dle pfedaného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluieb.
Polozkovy rozpoéet (zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluieb)
prediozil zhotovitel souéasné s nabidkou. Jsou v ném uvedeny jednotkové ceny u vsech

polozek stavebnich praci, dodavek a sluieb a jejich celkové ceny pro objednatelem
vymezené mnoistvi. Nabidnuta cena dila je povaiovana za cenu dila na cely rozsah
zadéni veiejné zakazky v rozsahu poloikového rozpoétu.
Cena éini:

Cena bez DPH:

373 15QK(;

DPH (21%)=

1s 364K<':

Cena s DPH:

|V.2.

451 524K(;

Danova povinnost bude uskuteénéna vsouladu se zékonem 6. 235/2004 Sb., o dani
z pﬁdané hodnoty, v platném znéni.
Cenové nabidka je platné po celou dobu plnéni vefejné zakézky.
a) Veékeré zmény, doplnky nebo rozsiieni pfedmétu dila, které nebyly uvedeny

v zadavaci dokumentaci a neprovedené prace, budou ocenény poloikové s pouiitim
stejnych jednotkovych cen jako nabidkovy rozpoéet pro pfedmét dila. Vpiipadé,
2e bude nabidkovy rozpoéet obsahovat stejné poloiky srozdilnou jednotkovou

cenou, bude pro stanoveni ceny pouiita nejniisi z téchto jednotkovych cen.
iV.3.

b) Poloiky, které nejsou obsaieny v nabidce ani, budou ocenény na zakladé dohody
vsech smluvnich stran - obvykla cena.
Prace, které nebudou oproti poloikovému rozpoétu zhotovitele provadény, budou

ocenény poloikové s pouiitim stejnych jednotkovych cen jako piedloieny poloikovy
rozpoéet pro pfedmét dila a budou odeéteny z ceny dila vc":. specifikaci a piiraiek.

v. FlNANCOVANi
V.1.

Provedené prace budou fakturovany jedenkrat mésiéné, dle poloikového rozpoétu
piedloieného zhotovitelem a popf. dle jednotlivych zmén schvalenych objednatelem,
a to na zakladé objednatelem (nebo jeho zastupcem) potvrzeného poloikového rozpoétu,
piiéemi za datum uskuteénéni plnéni se povaiuje posledni den vmésici. Poloikovy
rozpoéet piedloii zhotovitel ke schvéleni nejpozdéji do 5 kalendainich dnﬁi od posledniho
dne vmésici.
Bez tohoto potvrzeného poloikového rozpoétu je faktura neplatna.
Piipadné zmény stavby budou finanéné vyjadieny formou piipoétﬁi a odpoétﬁi
aodsouhlaseny zastupci ziléastnénych stran. Finanéni vypofadani téchto praci bude

V.2.

Jednotlivé faktury musi splnovat naleiitosti zakona 6:. 235/2004 Sb. 0 DPH vplatném
znéni a musi byt oznaéeny éislem projektu. V piipadé, 2e faktura nebude obsahovat
tyto néleiitosti, objednatel je opravnény vratit ji zhotoviteli na doplnéni. V takovem
piipadé se pferusi plynuti lhﬁity splatnosti a nova lhiiita splatnosti zaéne plynout
doruéenim opravené faktury objednateli.
_ __
Lhﬁita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dnii po vj'€j|Ch
prokazatelném doruéeni. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani fakturovane castky
z iI|<':tu objednatele.
_
Pfi prodleni objednatele se zaplacenim faktury se sjednava vyse Urokﬁi z prodleni ve vysi
0,05 % z fakturovane éastky za kaidy den prodleni.
Zhotovitel se zavazuje bez zbyteéného odkladu uhradit objednateli veskeré majetkové
sankce, které mu uloii spravni éi jiny organ za zhotovitelem zpﬁisobené poruseni obecne
zévaznych piedpisﬁi, smérnic, vynosii, mistnich vyhlasek, pravomocnych rozhodnuti

provedeno nejpozdéji v zévéreéné faktuie.

V.3.
V.4.
V.5.
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V.6.

a dalsich zakonnych opatfeni.
V pripadé, is objednateli vznikne 2 ujednani dle této smlouvy narok na smluvni pokutu,

nahradu skody nebo jinou majetkovou sankci vﬁiéi zhotoviteli, je objednatel opravnén
zapoéist tuto éastku z kterékoliv faktury resp. z vice faktur zhotovitele nebo z pozastavky
(na podkladé objednatelem vystaveného vyﬁiétovéni smluvni pokuty).

VI. PRED/mi A PREvzETi PREDMETU DiLA
Vl.1.

V|.2.

Lhﬁita pro piedani a pfevzeti dila je stanovena nejpozdéji do terminu uvedeného v él. |ll.2.
této smlouvy. Piedéni a pievzeti piedmétu dila bude provadéno v rozsahu a zpﬁsobem
stanovenym §2604 a nasl. obéanského zakoniku a touto smlouvou. Zhotovitel
je
povinen zajistit pro Uéely piejimky piedloieni veékerych atestﬁi, reviznich knih, zprév
aproiokolﬁi ozkouskach stanovenych piislusnymi pfedpisy, prohlaseni o shodé podle
zak. c. 22/1997 Sb. o technickych poiadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjsich piedpisﬁi
a nai. vlady 6. 163/2002 Sb., o technicky’/ch poiadavcich na vybrané stavebni vyrobky ve
znéni pozdéjsich piedpisﬁi, provozni piedpisy kobsluze dila a podminky uiivani
a
Lidréby nutné po dobu zaruéni doby.
Dale pieda kompletni vyhotoveni projektové dokumentace skuteéného provedeni
piedmétu dila vtisténé a digitalni zdrojové (oteviené) podobé se zakreslenim vsech
odchylek proti projektu stavby a fotodokumentaci prﬁibéhu stavby. Pfipadné nepfedani
této dokumentace a dokladﬁi bude povaiovano za vadu dila.
a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméné 3 dny piedem objednatele k pievzeti

kompletné dokonéenych éasti piedmétu dila. Objednatel je povinen pﬁzvat k pfedani
b)
c)

a pievzeti kompletné dokonéenych éasti piedmétu dila osoby vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika, piipadné take autorského dozoru projektanta.
Objednatel pievezme piedmét dila, bude-Ii provedeni objemu a jakost dodavky
v souladu s touto smlouvou a pieda-Ii mu zhotovitel veskerou dokumentaci s doklady
podle podminek této smlouvy.
Objednatel mﬁiie pievzit pfedmét dila i v piipadé, 2e pii piejimce bude mit piedmét
dila takové vady a nedodélky, které dle objednatele nebréni iadnému uiivani
piedmétu dila a poskytne-li zhotovitel objednateli dostateéné zaruky, Ze vady

odstrani v terminu spoleéné dohodnutém.

<1) O prﬁibéhu a vysiedku piejimky budou sepsany obéma smluvnimi stranami zapisy,
6)
Vl.3.

v nichi budou uréeny lhﬁity k odstranéni vad a nedodélkﬁi.
Dnem podpisu zépisu 0 piedani a pievzeti pfechazi nebezpeéi skody k piedmétu

dila na objednatele a zaéina béiet zaruéni doba.

Jestliie zhotovitel nedodrii jednotlivé Ihﬁity vzajemné dohodnuté v zapise o piedani
a pfevzeti, stanovené pro odstranéni vad a nedodélkﬁi, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 000,- Ké za kaidy i zapoéaty den prodleni a kaidoli
jednotlivou vadu éi nedodélek do doby jejich odstranéni s tim, ie zaplaoenim smluvni
pokuty zilistava pravo na nahradu skody nedotéeno. V piipadé, 2e zhotovitel neodstrani
vady a nedodélky zjiéténé pii pfedani a pievzeti stavby, ma objednatel pravo, po uplynuii

stanoveného terminu, kromé naroku na smluvni pokuty si tyto vady a nedodeiky odstranit
sém nebo prostiednictvim tietiho subjektu a to na naklady zhotovitele.
I
Pfedmét dila bude dokonéen véetné koneéného tiklidu a Fadného vyéisténi stavby.
Vll. OSTATNi PODMiNKY SMLOUVY
V||.1 Objednatel se zavazuje, Ze zhotoviteli doda do terminu zahajeni praci doklady potrebne
k zahajeni a realizaci dila:
a) Projektovou dokumentaci.
I I I I
_
I
Vl|.2. Objednatel nebo jeho zastupce je opravnén kontrolovat provadeni dila. IPov|nnost|
zhotovitele je umoinit vykon technického dozoru objednatele (TD), autorskeho dozoru
projektanta (AD).
V|.4.

. .

.

.

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se _smlIuvrIi|nj| Ipodrninkami,
projektovou dokumentaci, piisl. normami, a obecné zavaznymi pravnimi predpisygw I I
- upozornovat zapisem do stavebniho deniku a do zapisﬁi z kontrolnich dnu na zjistene
nedostatky a kontrolovat termin a zpilisob jejich odstranénii
I
II
- kontrolovat zakryvané konstrukce, pfejimat dokonéene Iprace a uzavrit dohodu
o opatienich a terminech odstranéni zjisténych vad a nedodelku.

_,
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Nerespektovani poiadavkﬁi technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele

opravnuje objednatele k pozastaveni provadéni praci a2 do doby sjednani napravy.
Pozastaveni praci musi byt uéinéno pisemné zapisem ve stavebnim deniku, piip.
doporuéenvm dopisem na adresu zhotovitele s uvedenim dﬁivodu, kterv vedl k
pozastaveni praci. V piipadé piikazu k pozastaveni praci je objednatel opravnén od

smlouvy jednostranné odstoupit. Podminky odstoupeni od smlouvy viz c':l. V||.21. této
smlouvy.
Vl|.3. Zhotovitel je povinen zabezpeéit iliéast povéienych pracovnikii pﬁ kontrole provadénych
praci, kterou provadi TD a éinit neprodlené opatieni k odstranéni zjisténych vad. V3’/kon
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za iadné a véasné plnéni smlouvy.
Vl|.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych
poradach (kontrolnich dnech), které bude objednatel organizovat prostfednictvim TD

podle potieby stavby.
V|l.5.

a) Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik v souladu s

platnymi vyhléskami. Stavebni denik musi byt uloien u stavbyvedouciho na stavenisti
na piistupném misté.
b) K poiadavkﬁim objednatele zapsanym do stavebniho deniku se zhotovitel
vyjadii neprodlené, nejdéle do 3 pracovnich dnili, piiéemi pfikaz k pozastaveni
(zastaveni) provadéni praci je povinen respektovat okamiité.
c) Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy zastupci objednatele,

zastupci TD, zéstupci AD, zastupci zhotovitele.
Vll.6. Zhotovitel je povinen pisemné (tj. zapisem do stavebniho deniku a e-mailem) prﬁibéiné

zvat objednatele (nebo jeho zastupce) ke kontrole vsech konstrukci, které maji byt zakryty
nebo se stanou nepiistupnymi a to minimélné ve lhﬁté tii dnili pied jejich zakrytim.
Jestliie se objednatel nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, bude zhotovitel
pokraéovat v pracich. Jestliie objednatel bude dodateéné poiadovat odkryti téchto praci,
je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele.
V piipadé, 2e se pii dodateéné kontrole zjisti, 2e prace nebyly fadné provedeny, hradi

jejich odkryti zhotovitel.
V piipadé, ie zhotovitel nevyzve pisemné objednatele nebo jeho zmocnéného zastupce
ke kontrole vsech praci, které maji byt zakryty nebo se stanou nepiistupnymi a objednatel
bude poiadovat jejich dodateéné odkryti, uhradi zhotovitel veskeré naklady spojené
s odkrytim a pfipadnou opravou.
Uéast objednatele na iizeni o zakryti konstrukci nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za iadné provedeni piedmétu dila.
V||.7. Zhotovitel nese do piedani a pievzeti dokonéeného piedmétu dila objednateli veskerou
odpovédnost za skodu na realizovaném dile, materialu, zafizeni a jinych vécech uréenych
k jeho vystavbé zajisfovanych zhotovitelem, jakoi i za skody zpﬁsobené v diisledku
zavinéni tfetich osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvany.
II
I
I
Vl|.8. Pokud éinnosti zhotovitele dojde ke zpﬁisobeni skody objednateli nebo ]|nIvm subiektom,

je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto skodu nahradit uvedenim do radneho
stavu a neni-Ii to moiné, tak finanéné uhradit podle obecnych ustanoveni o nahrade
skody. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.
I _
Vl|.9. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinna_ stIrana nezavisle na tom, Izda
a vjaké vysi vznikne druhé strané v této souvislosti skoda, kterou lze vymahat
samostatné.
Zaruky:
I
V||.10.
Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét dila je provedeny podle podminek smlouvy
a v souladu s obecné zavaznvmi pravnimi piedpisy a 2e po dobu zarucni doby bude mit

vlastnosti dohodnuté vtéto smlouvé.
a)

b)

C)

I

I

_ I I

Vzajemnou dohodou se stanovi zaruéni doba na toto Idilo vI dIe|ce 36 mesicu.
Zaruéni doba poéina béiet podpisem zapisu o piedani a prevzeti dila. I I I
Smluvni strany se dohodly pro pripad vady dila, 2e po dobu zarucni doby
ma objednatel pravo poiadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady. I I
Jestliie se ukaie, 2e vada piedmétu dila je neopravitelna, avsak nebrani uiivani
dila, ma objednatel pravo na zaplaceni piiméiené slevy z ceny dila. I
I
Reklamace vad vzniklych v zaruéni dobé uplatni objednatel pisemne Lizhoiovitele,
ktery je povinen nastoupit na odstranéni reklamované vady neprodlene, l'i6jpOZd8_|l
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vsak do 10 dnﬁi od uplatnéni opravnéné reklamace objednatelem a vady odstranit
v co nejkratsim technicky moiném terminu.

Termin odstranéni vad bude dohodnut pisemnou formou. V piipadé, Ze se smluvni
strany na terminu odstranéni vad nedohodnou, plati, 2e lhﬁita k odstranéni vady je 30
dnﬁi ode dne uplatnéni opravnéné reklamace.
Pokud zhotovitel neodstrani vady v dohodnutém terminu, je povinen uhradit

objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- Ki: za kaidy i zapoéaty den prodleni.
Smluvni pokuta se vztahuje samostatné na kaidou jednotlivou vadu s tim,
2e zaplacenim smluvni pokuty zﬁistava pravo na nahradu skody nedotéeno.
Pokud se jedna 0 vadu, které brani iadnému uiivani dila, piipadné hrozi nebezpeizi
skody velkého rozsahu (havarie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5 000,- Ki: za kaidy zapoizaty den prodleni. Smluvni pokuta

se vztahuje samostatné na kaidou jednotlivou vadu s tim, 2e zaplacenim smluvni
pokuty zﬁistava pravo na nahradu skody nedotéeno.

d) Jestliie zhotovitel nenastoupi nebo neodstrani zavady v dohodnuty’/ch terminech,
nebo pokud vtéchto terminech nesdéli objednateli, 2e neuznava narok objednatele
vyplyvajici ze zaruky za jakost z dﬁivodu jeho neopravnénosti, je objednatel
opravnén, kromé uplatnéni smluvni pokuty, podle vlastniho uvaieni tyto prace
provést sam, povéiit jejich provedenim jinou firmu, nebo jejim prostiednictvim
zakoupit, vyménit vadnou <':i neuplnou funkéni éast piedmétu dila. Takto vzniklé iédné
Idokloiené naklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dni] od doruéeni

a tury.
e) Zéruéni doby na reklamované éasti piedmétu dila se prodluiuji o dobu poéinajici
datem uplatnéni reklamace a konéi dnem odstranéni vady.
f) Prokaie-li se ve spornych piipadech, 2e objednatel reklamoval neopravnéné, tzn.,
2e jim reklamované vada nevznikla vinou zhotovitele a 2e se na ni nevztahuje zaruéni
doba resp., 2e vadu zpﬁisobil nevhodnym uiivanim dila objednatel apod., je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim vady
vzniklé naklady.
V|l.11. Objednatel je povinen zhotoviteli umoinit piistup do prostoru, pokud je to potiebné
pro iadné odstranéni vad nebo nedodélkﬁi.
Vl|.12. Zhotovitel provede vsechny prace stanovené ve smlouvé kompletné, kvalitné a véas
podle platnych norem a piedpisfi a v souladu s poiadavky veiejnosprévnich organil

a objednatele.
Vl|.13.

Vl|.14

Zhotovitel prohlasuje, ﬁe se seznamil s projektovou dokumentaci dle této smlouvy
a 2e je schopen piedmét dila provést dle této dokumentace v piném rozsahu a piedat
jej objednateli ve stavu schopnem bezvadného uiivani a bez technicky/ch vad. Dale
prohlasuje, 2e cena dila obsahuje veskeré prace a dodavky nutné pro realizaci
piedmétu dila specifikovaného v této smlouvé. Cena dila nezahrnuje piipadné vady

projektové dokumentace.
Zhotovitel a objednatel si vzajemné touto smlouvou potvrzuji, _ie drobne odchyIIky

od projektové dokumentace, které neméni celkové ieseni dila, aninezvysuji cenu dila,
nejsou vadami, jestliie byly dohodnuty alespoii souhlasnym zapisem (do stavebniho
deniku). Tyto odchylky zhotovitel vyznaizi v paré skuteéného provedeni dila podle
él. Vl.1. této smlouvy.
I
I
Vl|.15 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektove dIokumeIntace Ipredane
objednatelem, které zjistil pied zahajenim praci a v jejich prubehu. Pripadny soupis
zjisténvch vad a nedostatkﬁi piedané dokumentace véetné navrhu na jejlCh odstraneni
a dopadem na piedmét éi cenu dila zhotovitel pieda objednaieli. I
I
I
I
Vll.16. Pro nahradu skody plati ustanoveni § 2894 a nasl. obcanskehoI.f_akon|ku Is tim,
2e smluvni strany se dohodly na vylouéeni moinosti uplatnovat usly zisk. i\lahradu
skody je poékozena strana opravnéna vidy uplatnit, bez ohledu na smluvni pokuty
uplatnéné nebo uplatnitelné z téhoi titulu.
I
I
I
Vll.17. Strany nebudou odpovédné za éasteéné nebo Uplné neplnéni Ismluvnich zIavIazIku
nésledkem vyssi moci. Za vyssi moc se povaiuji okolnosti, vznikle po podepsani Ireto
smlouvy jako nasledek nevyhnutelnych udalosti mimoiadne povahIy, kterIe magi pr|mIy
vliv na plnéni piedmétu dila a které smluvni strana, uplatnujici pusobeni vyssi njoc|I,
nemohla piedpokladat pied uzavienim této smlouvy, a které nemﬁiie tato dotcena
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Vl|.18 .

smluvni strana ovlivnit pii vynaloieni veskerého svého USi|i.
Vyskytne-Ii se pﬁisobeni vyssi moci, lhﬁity ke splnéni smluvnich zavazkii se prodlouii

o dobu jejiho pﬁisobeni.
Vl|.19 .

Vl|.20 .

Smluvni strana postiiena vyési moci je povinna druhou smluvni stranu uvédomit
pisemné o zahéjeni pﬁisobeni vyséi moci do deseti dnﬁi, a totéi se tvka konce pﬁisobeni.
Pokud by tak neucinila, nemuie se smluvni strana odvolavat na pﬁisobeni vyési moci.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:
Je-Ii na majetek zhotovitele vyhlaseno insolvenéni iizeni, ve kterém bylo vydano
rozhodnuti o ilipadku nebo byl-Ii insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku.
Za podminek dle § 2001 obéanského zakoniku, jestliie zhotovitel neprovédi prace

v odpovidajici kvalité a neodstrani vady vzniklé vadnym provadénim dila do 14 dnﬁi
po pisemném upozornéni nebo po upozornéni zapisem ve stavebnim deniku.

Jestliie zhotovitel nezahaji, pierusi nebo zastavi prace ze své viny, nebo bude ziejme,
iez dﬁivodu neplnéni postupu praci dle harmonogramu delsim ne2 14 dni], nedodrii

termin dokonéeni a piedani piedmétu dila.
Odstoupeni od smlouvy musi byt uc':inéno pisemné, prokazatelné doruéeno druhé
strané, piiéemi Ciéinky odstoupeni nastavaji dnem doruizeni pisemného oznameni.
Strany vyslovné sjednavaji, 2e v piipadé, kdy strana nepievezme zasilku doruéovanou
poétou do vlastnich rukou, je2 je zaslana na adresu v této smlouvé uvedenou, ma se za
den doruéeni tieti den uloieni zasilky u posty
V piipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendainich dnﬁi vyklidit
stavenisté a piedat rozestavéné dilo jinému zhotoviteli uréenému objednatelem véetné
poskytnuti nezbytné nutnych éinnosti pro plynulé pokraéovani zhotoveni dila.
V piipadé nesplnéni této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré
naklady a skody, které mu v souvislosti s porusenim této povinnosti vznikly.
Vll.21

V piipadé zastaveni provadéni praci éi zaniku smlouvy zpiiisobeném odstoupenim

Vl|.22

od smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli pouze prace provedené vsouladu
smlouvou na zaklade inventarizace (skuteéné zabudovaného materialu).
piipadé se vztahuje zaruka za provedeni dila, uvedené v této smlouvé,
zaplacené prace vizetné zabudovaného materialu.
Zhotovitel prohlasuje, 2e v nabidce uvedené konstrukce, technologie,

s touto
Vtomto
natakto
vyrobky

a materiély splnuji jakostni a technické parametry stanovené v zadavaci dokumentaci.
Zhotovitel souhlasi dle § 2e) zékona c':. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve veiejné
spravé, 2e je osobou povinou spolupﬁisobit pii vykonu finanéni kontroly na piedmét
zakazky.
Vl|.24 . Obé strany se vzéjemnou dohodou mohou sankci vzdat, i kdyi na né vznikne smluvni
narok. Dale obé smluvni strany prohlasuji, 2e povaiuji vysi smluvnich pokut dle této
smlouvy za piiméienou povaze plnéni dle této smlouvy.
Vl|.25 . Zhotovitel bere na védomi, 2e objednatel ma povinnost na dotaz tieti osoby poskytovat
informace podle zakona 6. 106/99 Sb. o svobodném piistupu k informacim v platném
znéni a souhlasi stim, aby veskeré informace obsaiené vtéto smlouvé, Ivyjrna
osobnich ilidajili ve smyslu zak. é. 101/2000 Sb. v platném znéni, byly na vyzadani
poskytnutytietim osobam.
_
I
I
V|l.26. Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci Iproiekto
véetné (iéetnich dokladﬁi minimalné do roku 2025. Zhotovitel je povinen minimalne
do roku 2025 poskytovat poiadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu zaméstnanciim nebo zmocnéncﬁim povéienych organﬁi (OPZP, MZFI’, CBR,
MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského iiiéetniho dvora, Neivyssiho
kontrolniho Ciiadu, piisiusného organu finanéni spravy a dalsich opravnénych organii
statni spravy) aje povinen vytvoiit vyse uvedenym osobam pIodminkIy Ik provedeni
kontroly vztahujici se krealizaci projektu a poskytnout jim pri provadeni kontroly
souéinnost.

V||.23.

VIII. ZAVERECNE USTANOVENi

V|l|.1.

Smlouvu lze zménit nebo zrusit jen pisemnou formou - éislovanvm dodatkem, které

budou dohodnuty a potvrzeIny podpisy opravInénycIh IzaIstupci‘li obou smliIivniIch straInI
Ostatni ujednani zmocnéncu stran pro vlastni provedeni siavebnicii praci, presahuiici
jejich zmocnéni se povaiuji jen za piipravna iednani, ktera nabyvaii platnosti smlouvy
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jen tehdy, budou-Ii smluvnimi stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvé nebo jako
nova smlouva.

V|ll.2.
V||l.3.
V|||.4.
V|l|.5.
Vl||.6.

Smlouva je uzaviena podle piislusnych ustanoveni obéanského zakoniku. Pravni vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty, seiidi
uvedenou zékonnou iipravou obéanského zakoniku.
Smlouva je vyhotovena ve iztyiech stejnopisech, dva stejnopisy jsou uréeny
pro objednatele a dva pro zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje, 2e provedeni dila nepostoupi jinému zhotoviteli.
Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, zavazky a pohledavky z uzaviené
smlouvy o dilo tietim osobam bez piedchoziho souhlasu objednatele.
Zhotovitel prohlasuje, 2e se pied uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti
se zadavacim iizenim sam, nebo prostiednictvim jiné osoby Zadného jednani, jeé by
odporovalo zékonu nebo dobrym mraviim nebo by zakon obchazelo, zejména
2e nenabizel Zadné vyhody osobam, podilejicim se na zadani veiejné zakézky, na

kterou snim objednatel uzaviei smlouvu, a 2e se zejména ve vztahu kostatnim
uchazeéﬁm nedopustil Zédného jednani narusujiciho hospodéiskou soutéi.
V|l|.7.

Veskeré pisemnosti zasilané podle této smlouvy nebo vsouvislosti splnénim této
smlouvy budou vyhotoveny pisemné v éeském jazyce abudou doruéeny osobné

nebo prostiednictvim

Vl|l.8.

postovni

piepravy éi obdobné sluiby.

Za den

doruéeni

je povaiovan tieti pracovni den po prokazaném odeslani pisemnosti druhé smluvni
strané, i kdyi druha smluvni strana zasilku obsahujici pisemnost zjakéhokoliv dfivodu
nepievezme. Vsechny pisemnosti budou doruéovany na adresy smluvnich stran
uvedené v zéihlavi teto smlouvy.
Pokud je doruizovano prostiednictvim datové schranky, plati pro doruéeni postup
stanoveny pravnimi piedpisy platnymi v dobé doruéovani.
Tato smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran a Ciéinnosti dnem uveiejnéni v informaénim systému veiejné sprévy - Registru
smluv. Zhotovitel vyslovné souhlasi s uveiejnénim celého textu této smlouvy v registru
smluv. Smluvni strany se dohodly, ﬁe uveiejnéni v informaénim systému veiejné spravy

7 Registru smluv zajisti objednatel.
Vll|.9.

Uéastnici smlouvy o dilo prohlasuji, 2e jsou zcela svépravni aie se iadné seznamili
s textem a obsahem smlouvy, ktery je projevem jejich pravé a svobodné viiile, uéinéné
vainé a nikoliv za napadné nevyhodnych podminek a na dﬁikaz toho smlouvu

podepisuji.
Vll|.10. Nedilnou souéast této smlouvy tvoii piilohy:
- Poloikovy rozpoéet zhotovitele
- Seznam poddodavatelﬁi
Projektova dokumentace
Doplnény Névrh smlouvy o dilo bude piedén souéasné s nabidkou a stane se nedilnou
souéésti nabidky (iéastnika zadavaciho rizeni.
V piipadé nejasnych (idajii v nabidce (iéastnika zadavaciho iizeni, jsou |'OZhOdU]lCl
doplnéné (idaje v tomto Navrhu smlouvy o dilo.

Uéastnik zadavaciho iizeni se v plném rozsahu seznémil se zadévaci dol§urnenta_ci. Pred
podénim nabidky sivyjasnil veskeré sporné ustanoveni neboItechnickIe ne]asnos_ti
a s podminkami zadéni veiejné zakézky a se zadavaci dokumentaci souhlasi a I'8Sp6|(|IU]6
je.

-v

v

v

-

Dale je (iéastnik zadavaciho iizeni seznamen s podminkami staveniste a se vseini
okolnostmi, které mohou mit vliv na navrieny obsah sm|oIuv_y o dilo a na oenu dIila
apiedloiené nabidka tyto okolnosti respektuje.NedokIonala inforinovanost ucastnika
zadavaciho iizeni neni difivodem k pozdéjsi zméne ceny dila a terminu ]6|10 provedeni.

Tento projekt je spoluﬁnancovén
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ing. Eva Stokléskové Hegerova
ZAHRADY LAURUS
Hybréiiec 166, 586 01 Jihlava

IC: szs 73 491, DIC: cz715s1o4a49
eva.hegerova@centrum.cz
www.zahradyiaurus.cz

V Hybrélci

dne 14.5.2019
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Josef
Klement

Digitálně podepsal Josef Klement
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00295841, o=Město
Žďár nad Sázavou [IČ 00295841],
ou=Město Žďár nad Sázavou,
ou=672, cn=Josef Klement,
sn=Klement, givenName=Josef,
serialNumber=P481369,
title=Místostarosta
Datum: 2019.06.27 08:14:44 +02'00'
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 119955949-50977-190626100054, skládající se z 10 listů, se doslovně shoduje s
obsahem vstupu.
Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku
Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: RENATA HAUSVATEROVÁ
Vystavil: Obec Hybrálec
Pracoviště: Obec Hybrálec
Hybrálec dne 26.06.2019
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