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Smlouva

0

dilo

dle § 2586 a nasl. zékona 0.89/2012 Sb.,d0bT':v.akr1°sky zakonik, ve znéni pozdéjéich zmén a

op n u

1. s|v11.uvNi STRANY
|.1. Objednatel: Mésto Zd’ar nad Sazavou
Se sidlem:'
Ziikova 227/1, 591 01 Zd’ar nad Sazavou
Zastoupene:

100;

lng. Martinem Mrkosem ACCA — starostou mésta

00295841

D101" V

0200295841

Penezni Ustav:

Komeréni banka, a.s.

Se sid|e[n:
Zépis v ZL:
Zastoupeny:

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

C1515 0510;
l.2. Zhotov|te|:

100:
01¢;

Penéini Ustav:
Cislo Uétu:

19-828751/0100

828784991
cz 7158104849

KB
19-4656810207/0100

l.3. Ve smluvnich vécech jedna za objednatele: lng. Martin Mrkos ACCA
za zhotovitele: lng. Eva Stoklaskova Hegerova
V technickych vécech jedna za objednatelei povéfenv pracovnik
za zhotovitele: lng. Eva Stoklaskova Hegerova
v

v

I

. PREDMET DILA
|l.1.

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

Piirodni zahrada-gaozoruieme doma i na sluniéku — Matefska ékola Vysocké 232/10. Zd’ar
nad Sazavou — 8M
lI.2.

Rozsah a kvalita pfedmétu dila jsou dany:
a) Erojektovou dokumentaci zpracovanou lng. Jakubem Zemanem, Jamska 1670/30,

Zd’ér nad Sazavou, 10; 71888005..

l|.3.
ll.4.

b) Vyzvou k podani nabidek ze dne .... ..15.4.2019
c) Zadavacimi podminkami ze dne .... ..15.4.2019
d) Nabidkou zhotovitele z ................... ..14.5.2019
e) Pfisluénymi normami a pfedpisy platnvmi v dobé provadéni dila.
Pfedmétem této smlouvy o dilo je Piirodni zahrada- pozoru'eme doma i na sluniéku
— Matefska ékola Vysocka 232/10. Zd’ér nad Sazavou — 8M§j
Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést veékeré prace, dodavky, sluiby
a vykony, ktervch je tfeba trvale nebo doéasné k zahajeni, dokonéeni a pfedani
pfedmétu dila a uvedeni do Fadného provozu (napf. zaﬁzeni, zabezpeéeni a zruéeni
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zafizeni staveniété;

zajiéténi sklédky vykopového a pfebyteéného materialu; odvoz

vykopového a pfebyteéného materialu na sklédku; veékeré atesty, zkouéky a méfeni
potfebné k pfejimacimu Fizeni - dokumentaci skuteéného provedeni dila apod.).
l|.5.

ll.6.

|l.7.

Zhotovitel je povinen zabezpeéit provadéni praci tak, aby pfi realizaci dila nedoélo
k podstatnému omezeni, sousednich pozemkﬁl a stavajicich objektﬂ a domﬁ nad ramec
provadénych praci. Zéroveﬁ je zhotovitel povinen odstranit neprodlené veékeré
zneéiéténi a poékozeni prostor dotéenych provadénymi pracemi.
Pfi realizaci dila nesmi byt bez pisemného souhlasu objednatele pouiity jiné materiély,
technologie nebo zmény proti pﬁjaté nabidce zhotovitele. Souéasné se zhotovitel
zavazuje a ruéi za to, Ze pfi realizaci dila nepouiije iadny material, 0 kterém je v dobé
jeho uiiti znamo, Ze je ékodlivy. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamiité napravu a nést veékeré naklady s tim spojené.
Zhotovitel se zavazuje provést rovné-2 veékeré daléi pﬁpadné sluiby a stavebni prace,
vyplyvajici jak z vyhrazeného plnéni, tak z nepodstatnych zmén uvedenych v § 222

zakona 0. 134/2016 Sb., 0 zadavéni vefejnych zakazek, v platném znéni. Tyto prace
|l.8.

|l.9.

|l.10

mohou byt zadany pouze v souladu s touto smlouvou a s timto zakonem.
Pfipadné zmény nebo rozéifeni pfedmétu dila, oproti pfijaté nabidce zhotovitele,
poiadované objednatelem nebo vyplynou-Ii v prﬁnbéhu provadéni praci, budou pfedem
smluvnimi stranami pisemné odsouhlaseny vé. pfipoétﬁ a odpoétﬁ. Tepn/e po jejich
odsouhlaseni mC12e zhotovitel tyto zmény provést a ma pravo na jejich Uhradu.
Zmény pfedmétu dila poiadované zhotovitelem (zména materialﬁ, technologii apod.)
odsouhlasi zhotovitel pisemné se zastupcem projektanta, objednatele a budouciho
uiivatele zépisem do stavebniho deniku nebo zapisem zkontrolniho dne. Teprve
po tomto odsouhlaseni vé. pﬁpoétﬁ a odpo<':t0 mohou byt poiadované zmény
realizovany a zhotovitel ma narok na jejich uhradu.
Pokud zhotovitel provede nékteré zmény bez pisemného souhlasu objednatele,
ma objednatel prévo jejich Uhradu odmitnout.
O dohodnutych zménach dle odst. |l.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.
ll.11

||.12

Zhotovitel se zavazuje, 2e dilo vybudované jim v rozsahu 0|. ll. této smlouvy bude mit
kvalitativni technické ukazatele dle obecnych technickych poiadavkﬁl na vystavbu,
platnych pfedpisﬁ aplatnvch norem. Zhotovitel se zavazuje provést dilo zmateriélﬁ
I. jakosti s poiadovanou certifikaci a tomuto zavazku bude téi odpovidat kvalita véech
zhotovitelem provédénych praci. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli na jeho iadost
veékeré doklady, které se vztahuji k jakosti a cenifikaci pouiitych materialﬂ.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost. Zhotovitel
prohlaéuje, 2e se seznamil s projektovou dokumentaci a podklady pro zhotoveni dila,
pfekontroloval jejich spravnost a neshledal vady, které by brénily provést dilo podle
zavazkil zhotovitele dle <':|. ll. této smlouvy. Odpovédnost za sprévnost a uplnost

pfisluéné dokumentace nese objednatel.
|l.13.

II

I

I

I

I

Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovédného pracovnika pro r|zen| predmetu d1|a
a komunikaci s objednatelem éi jeho zéstupcem.
I
Odpovédny pracovnik (jméno, te|efon): .....|ng. Eva Stoklaskova Hegerova, 604128478

|||. TERMiN P|_NENi - STAVENl§Tl§
|Il.1.
l|l.2.

Zahajeniplnéniz 1.8.2019.
(po podpisu smlouvy a pfedani staveniété)
Doba realizace dila: ...30.. kalendéfnich dnﬁ
- doplni uchazef: - kritérium hodnoceni !!!
I
I
_
_ _
I I
_ _ I
Terminem dokonéeni se rozumi pfedani hotoveho dnla Ob_|6dI'\8'[6|| '(j. splnenl verejne
zakazky v celém rozsahu.
I
I
I
I
I
I
V
V pfipadé, ie nebudou prace zIal1a]e[1v vI predIpokladaneIm tetmlnu z duvodu |I1a strane
objednatele, budou terminy plnem verejne zakazky, na zaklade dohody smluvmch stran,
upraveny, pri zachovéni doby realizace dila.

|l|.3.

I

I

Za nesplnéni dokonéeni a pfedani predmetu dnla v termmg stanovenam v_cl. l|l.2._
smlouvy zdﬁlvodu na strané zhotovitele, je zhotovitel pov|nen zaplatnt Obj€C|ﬂ8t€|l
smluvni ipokutu ve vvéi 0,2 % z celkové smluvni ceny dila (zaokrouhlené na celé
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tisice dolﬁ) za kaidy i zapoéaty den prodleni s tim, 2e zaplacenim smluvni pokuty
zﬁstava prévo na nahradu ékody nedotéeno.
l|l.4.

|l|.5.

Zhotovitel pfedloiil objednateli pfed podpisem této smlouvy harmonogram, ze kterého je
patrno éasové a finanéni plnéni stavby. Objednatel tento harmonogram odsouhlasil.
Objednatelem odsouhlaseny harmonogram je pro zhotovitele zavazny.
Jestliie je objednatel nucen zménit harmonogram, kéemui je kdykoliv opravnén, je
zhotovitel povinen pﬁzpﬁsobit provadéni dila této zméné. Neni-li to technicky moiné, je

povinen to bez zbyteéného odkladu sdélit pisemné objednateli a strany se neprodlené
|ll.6.

dohodnou na Feseni této situace.
V pﬁpadé, Ze zhotovitel nezahaji, pferusi, pozastavi nebo zastavi prace ze své viny
nebo bude zfejmé, 2e nedodrii terminy plnéni uvedené v harmonogramu, ma objednatel
kromé prév uvedenych v ostatnich ustanovenich této smlouvy pravo zadat provedeni
nebo dokonéeni pfedmétu dila nebo jeho éasti jiné firmé. Zhotovitel je povinen
objednatele pisemné upozornit min. 7 kalendafnich dnﬂ pfedem na skuteénost, 2e

z Jeno strany budou nezahajeny, pferuseny, pozastaveny nebo zastaveny prace.
Vpr1padé poruéeni této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % zcelkové smluvni ceny dila (zaokrouhlené na celé tisice
dolﬁ) za kaidy i zapoéaty kalendéfni den (nejvyée vsak 50 000,- Ké/den) s tim, ie

zaplacenim smluvni pokuty zﬁstava pravo na nahradu skody nedotéeno.
l||.7.

V pﬁpadé nezahajeni, pferuseni nebo zastaveni prace z viny objednatele, neni
zhotovitel vézén sjednanymi terminy. Terminy se prodluiuji nejméné odobu trvani
zdrieni na zaklade uzavfeného dodatku této smlouvy.

|||.8.

Staveniété odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahajit a provadét

l|l.9.

prace v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Pfedani a pfevzeti stavenisté
bude konkretizovano mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavfeni smlouvy o dilo.
Zhotovitel zabezpeéi na vlastni naklad staveniété a zajisti vjezd na stavenisté,
jeho provoz, oploceni, Udribu, pofédek a éistotu po celou dobu vystavby, v souladu
s vyhl. 268/2009 Sb. 0 technicky’/ch poiadavcich na stavby ve znéni pozdéjsich

pfedpisﬁl. Zdroje energii pro realizaci dila si projedna samostatné sjejich spravci, s

lll.10.

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 pﬁvodniho 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 dnﬁ po pfedéni a pfevzeti dila zdﬂvodu na strané zhotovitele, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vyéi 0,05 % z celkové smluvni ceny dila
(zaokrouhlené na celé tisice dolﬁ) za kaidy i zapoéaty den prodleni (nejvyse vsak
50 000,- Kélden), s tim, 2e zaplacenim smluvni pokuty zﬁstava pravo na nahradu ékody
nedotéeno.
I I
I I

lll.11.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdrav| Ivsech pracovnnku

|ll.12.

v prostoru stavenisté a zabezpeéi jejich vybaveni ochrannymi pracovn|m| pomuckam1. I
Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodriovat veskeré pfislusné normy, technologvnoke

Ihﬁaty, podminky ochrany Zivotniho prostfedi, bezpeénostm, hygI|en1IckIe a IpozarnI|
pfedpisy, veskere zakony a jejich provadéci vyhlasky, které setykap 1enoIc1nnost1.
|l|.13

|l|.14

||l.15.

Pokud porusenim téchto pfedpisﬁ vznikne jakakoliv skoda, nese veskere vznlkle naklady
zhotovitel.
I
I
Zhotovitel, ktery je pﬂvodcem odpadﬁ dle § 4 odst. 1 pism. w) zakona c. 185/2001I Sb.
0 odpadech ve znéni pozdéjsich pfedpisﬁ (dale jen zakon o odpadech), Ije povmen
pfi pfedéni dila pfedloiit doklady prokazujici zpﬂsob, jakym nalozll s jednotlnvymn druhy
stavebniho odpadu na dané zakazce v souladu se zakonem o odpadeoh.
Zhotovitel je povinen eliminovat hluénost a prasnost naI staveIn|st|I po celod dobu
vystavby vhodnymi technologickymi postupy a volbou Stl'0jl"l|hO zar|zen1.IS:1avebn1 prace
a doprovodna éinnost souvisejici s provadénymi pracemi musi bvt prIovadIerI1aIv souladu
s naﬁzenim vlady é. 272/2011 Sb. 0 ochrané zdravi pied nepfiIzIn1vyIm| ucmky hluku
a vibraci tak, aby byly dodrieny hladiny hluku pfedepsané timto na_r1zen1m. I
I I
Zhotovitel je povinen na vlastni naklady neprodlené odstranlt veskera znec|sten1
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a poékozeni Istavajioich konI1unikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele. V pfipadé,
ze_ tak InIeuc|n| an| Ipo p|sernnem upozornéni objednatele nebo jeho zastupcem
n8jpOZd6]l do 24 hodm, zaplatl zhotov|te| objednateli smluvni pokutu ve v)’/éi 0,05 %
z celkové smluvni ceny dila (zaokrouhlené na celé tisice dolﬁ) za kaidy i zapoéaty

1<alend_arn| den_ (nejvyse vsak 50 000,- K§:Iden). Pokud vtéto souvislosti vznikne
|||.16.

jakIakoI|v skoda, j€ zho_tov1tel povmen jl nahrad|t.
Objednatel se zavazuje Idokonc'I:ené dilo v souladu s touto smlouvou pfevzit a zaplatit
za nej cenu uvedenou v cl. IV. teto smlouvy.

|v. CENA ZA DiLO
|V.1.

CenaId1|a je sjednana na rozsah dany touto smlouvou 0 dilo jako cena nejvyse pripustna,
p|a1na po celouvdobu provadéni praci, s vyjimkou pripadﬁ stanovenych vtéto smlouvé
od||o. Je vyjadrena ocenénim technickych jednotek jednotkovymi cenami vélenéni
dle predaneho SOUPISU stavebnich praci, dodavek a sluieb.
Poloikovy rozpoéet (zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluieb)
predloiil zhotovitel souéasné s nabidkou. Jsou v ném uvedeny jednotkové ceny u vsech
poloiek stavebnich praci, dodavek a sluieb a jejich celkové ceny pro objednatelem
vymezené mnoistvi. Nabidnuta cena dila je povaiovana za cenu dila na cely rozsah

zadani verejné zakazky v rozsahu poloikového rozpo<':tu.
Cena éini:
Cena bez DPH:

693 575K(;

DPH(21%0=

126751Ké

Cena s DPH:

|V.2.

|V.3.

793 327K(;

Danova povinnost bude uskuteénéna v souladu se zakonem c':. 235/2004 Sb., o dani
z pﬁdané hodnoty, v platném znéni.
Cenové nabidka je platna po celou dobu plnéni verejné zakazky.
a) Veskeré zmény, doplnky nebo rozsifeni predmétu dila, které nebyly uvedeny
v zadavaci dokumentaci a neprovedene prace, budou ocenény poloikové s pouiitim
stejnych jednotkovych cen jako nabidkovy rozpoéet pro pfedmét dila. Vpripadé,
2e bude nabidkovy rozpoéet obsahovat stejné poloiky srozdilnou jednotkovou
cenou, bude pro stanoveni ceny pouiita nejniisi z téchto jednotkovvch cen.
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 pfedloieny poloikovy
rozpoéet pro predmét dila a budou odeéteny z ceny dila vé. specifikaci a priraiek.

v. FlNANCOVANi
V.1.

Provedené prace budou fakturovény jedenkrat mésiéné, dle poloikového rozpoétu
pfedloieného zhotovitelem a popr. dle jednotlivych zmén schvalenych objednatelem,
a to na zakladé objednatelem (nebo jeho zastupcem) potvrzeného poloikového rozpoétu,
priéemi za datum uskuteénéni plnéni se povaiuje posledni den vmésici. Poloikovv
rozpo<':et predloii zhotovitel ke schvaleni nejpozdéji do 5 kalendafnich dnﬁ od posledniho
dne vmésici.
Bez tohoto potvrzeného poloikového rozpoétu je faktuIra neplatnaI.

Pripadné zmény stavby budou finanéné vyjédfeny formou pﬁpoétu a odpoctu
V.2.

aodsouhlaseny zastupci zﬂéastnénych stran. Finanéni vypofadani téchto praci bude
provedeno nejpozdéji v zavéreéné fakture.
I
Jednotlivé faktury musi splnovat naleiitosti zakona 0. 235/2004 Sb. o DPH v platnem
znéni a musi by’/t oznaéeny éislem projektu. V pripadé, 2e faktura nebude obsahovat
tyto naleiitosti, objednatel je opravnény vratit ji zhotoviteli na dop|néni.IV takovem
pripadé se prerusi plynuti lhﬂty splatnosti a nova lhﬁta splatnostn zacne plynout
doruéenim opravené faktury objednateli.
I
I __

V.3.

Lhﬁta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dnu po I1Ie11ch

V.4.

prokazatelném doruéeni. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani fakturovane castky
z Uétu objednatele.
I
Pfi prodleni objednatele se zaplacenim faktury se sjednava vyée Urokﬁ z prodlenl ve vys|
0,05 % z fakturovane éastky za kaidy den prodleni.
I
I
Zhotovitel se zavazuje bez zbyteéného odkladu uhradit objednateli veskeré majetkove

V.5
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sankce, které mu uloii spravni éi jiny organ za zhotovitelem zpﬁsobené poruseni obecné
V.6.

zavaznych predpisﬁ, smérnic, vynosﬁl, mistnich vyhlasek, pravomocnych rozhodnuti
a dalsich zékonnych opatreni.
V pfipadé, 2e objednateli vznikne z ujednani dle této smlouvy narok na smluvni pokutu,

nahradu ékody nebo jinou majetkovou sankci vﬁéi zhotoviteli, je objednatel oprévnén
zapoéist tuto éastku z kterékoliv faktury resp. z vice faktur zhotovitele nebo z pozastavky
(na podkladé objednatelem vystaveného vydétovani smluvni pokuty).

v1. PREDANI A P§EVZETl Pl§EDMETU DILA
Vl.1.

Lhﬁlta pro pfedani a prevzeti dila je stanovena nejpozdéji do terminu uvedeného v él. |||.2.
této smlouvy. Pfedani a pfevzeti predmétu dila bude provadéno v rozsahu a zpﬁsobem
stanovenym §2604 a nasl. obéanského zakoniku a touto smlouvou. Zhotovitel
je
povinen zajistit pro Uéely prejimky predloieni veskerych atestﬁ, reviznich knih, zprav
a protokolﬂ ozkouskach stanovenych prislusnymi pfedpisy, prohlaéeni o shodé podle
zak. 6. 22/1997 Sb. 0 technickych poiadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjéich predpisﬁ

a naf. vlady 0. 163/2002 Sb., 0 technicky’/ch poiadavcich na vybrané stavebni vvrobky ve
znéni pozdéjéich predpisﬂ, provozni pfedpisy kobsluze dila a podminky uiivani
a

Vl.2.

udriby nutné po dobu zaruéni doby.
Dale preda kompletni vyhotoveni projektové dokumentace skuteéného provedeni
predmetu dila vtisténé a digitalni zdrojové (otevfené) podobé se zakreslenim vsech
odchylek proti projektu stavby a fotodokumentaci prﬁabéhu stavby. Pfipadné nepfedéni
této dokumentace a dokladﬁ bude povaiovano za vadu dila.
a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméné 3 dny predem objednatele k prevzeti
kompletné dokonéenvch éasti pfedmétu dila. Objednatel je povinen prizvat k predani
a prevzeti kompletné dokonéenych éasti pfedmétu dila osoby vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
b) Objednatel pfevezme predmét dila, bude-Ii provedeni objemu a jakost dodavky
v souladu s touto smlouvou a pfeda-Ii mu zhotovitel veskerou dokumentaci s doklady
podle podminek této smlouvy.
Objednatel
mﬁlie prevzit pfedmét dila i v pfipadé, 2e pri pfejimce bude mit predmét
C)

dila takové vady a nedodélky, které dle objednatele nebrani fadnému uiivani

V|.3.

Vl.4.

predmétu dila a poskytne-Ii zhotovitel objednateli dostateéné zaruky, 2e vady
odstrani v terminu spoleéné dohodnutém.
d) O prﬁbéhu a vysledku pfejimky budou sepsany obéma smluvnimi stranami zapisy,
v nichi budou uréeny lhﬁlty k odstranéni vad a nedodélkﬂ.
9) Dnem podpisu zapisu o predani a pfevzeti pfechazi nebezpeéi skody k predmétu
dila na objednatele a zaéina béiet zaruéni doba.
Jestliie zhotovitel nedodrii jednotlivé lhﬁty vzajemné dohodnuté v zapise opredani
a prevzeti, stanovené pro odstranéni vad a nedodélkﬁl, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 000,- Kc": za kaidy i zapoéaty den prodleni a kaidou
jednotlivou vadu éi nedodélek do doby jejich odstranéni s tim, 2e zaplacenim smluvni
pokuty zﬁstava prévo na nahradu skody nedotéeno. V pripadé, 2e zhotovitel neodstrani
vady a nedodélky zjisténé pri pfedani a prevzeti stavby, ma objednatel pravo, po uplynu'1i
stanoveného terminu, kromé naroku na smluvni pokuty si tyto vady a nedodélky odstramt
sam nebo prostrednictvim tretiho subjektu a to na naklady zhotovitele.

Pfedmét dila bude dokonéen véetné koneéného Uklidu a Fadného vyéisténi stavby.

v||. OSTATNi PODMiNKY SMLOUVY

Objednatel se zavazuje, 2e zhotoviteli doda do terminu zahajeni praci doklady potfebné
k zahajeni a realizaci dila:
a) Projektovou dokumentaci.
_
I
V||.2. Objednatel nebo jeho zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila. Povlnnostn
zhotovitele je umoinit vykon technického dozoru objednatele (TD), autorského dozoru
projektanta (AD).

V||.1

Musi byt umoinénoz

_

I

_

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnim| pod_m|nkam1,
projektovou dokumentaci, prisl. normami, a obecné zavaznymi pravnimi predpnsygw I I
- upozornovat zapisem do stavebniho deniku a do zapisﬁl z kontrolnich dn1Z1 na zjnstene
nedostatky a kontrolovat termin a zpﬁsob jejich odstranéni;
II
- kontrolovat zakryvané konstrukce, pfejimat dokonéené prace a uzavrnt dohodu
Tento projekt je spoluﬁnancovén
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0 opatrenich a terminech odstranéni zjisténych vad a nedodélkﬁ.
Nerespektovani poiadavkﬁl 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, pfip.

doporuéenvm dopisem na adresu zhotovitele s uvedenim dﬁvodu, ktery vedl k
pozastaveni praci. V pripadé pﬁkazu k pozastaveni praci je objednatel opravnén od
smlouvy jednostranné odstoupit. Podminky odstoupeni od smlouvy viz él. Vll.21. této
smlouvy.
V||.3. Zhotovitel je povinen zabezpeéit Uéast povérenych pracovnikﬁ pri kontrole provadénych

praci, kterou provadi TD a éinit neprodlené opatreni k odstranéni zjisténych vad. Vykon

tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za radné a véasné plnéni smlouvy.
Vll.4.

Zhotovitel bude informovat objednatele 0 stavu rozpracovaného dila na pravidelnych
poradéch (kontrolnich dnech), které bude objednatel organizovat prostfednictvim TD
podle potreby stavby.

V|l.5.

a) Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté stavebni denik vsouladu s
platnymi vyhlaskami. Stavebni denik musi byt uloien u stavbyvedouciho na stavenisti

na pfistupném misté.
b) K poiadavkﬁm objednatele zapsanym do stavebniho deniku se zhotovitel
vyjadri neprodlené, nejdéle do 3 pracovnich dnﬁ, priéemi prikaz k pozastaveni
(zastaveni) provadéni praci je povinen respektovat okamiité.
c) Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy zastupci objednatele,
zastupci TD, zastupci AD, zastupci zhotovitele.
V|l.6. Zhotovitel je povinen pisemné (tj. zapisem do stavebniho deniku a e-mailem) prﬁbéiné
zvat objednatele (nebo jeho zastupce) ke kontrole vsech konstrukci, které maji byt zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné ve lhﬁté tri dnﬂ pred 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 pripadé, 2e se pri dodateéné kontrole zjisti, 2e prace nebyly Fadné provedeny, hradi
jejich odkryti zhotovitel.
V pripadé, 2e zhotovitel nevyzve pisemné objednatele nebo jeho zmocnéného zastupce
ke kontrole vsech praci, které maji byt zakryty nebo se stanou nepristupnvmi a objednatel
bude poiadovat jejich dodateéné odkryti, uhradi zhotovitel veskeré naklady spojené

sI odkrytim a pripadnou opravou.
Uc":ast objednatele na rizeni o zakryti konstrukci nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za radné provedeni predmétu dila.
V||.7. Zhotovitel nese do pfedani a prevzeti dokonéeného predmétu dila objednateli veskerou
odpovédnost za skodu na realizovaném dile, materialu, zarizeni a jinych vécech uréenych
k jeho vvstavbé zajisfovanych zhotovitelem, jakoi i za skody zpﬂsobené v dﬁsledku
zavinéni tretich osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvany.
II I
I
I
V||.8.

Pokud éinnosti zhotovitele dojde ke zpﬁlsobeni skody objednateli nebo 11nIym subjIekt0m,
je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto skodu nahradit uveden1mIdo raIdneho
stavu a neni-Ii to moiné, tak ﬁnanéné uhradit podle obecnych ustanovem 0 nahrade
ékody. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.
I I

V|l.9.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinna strana nezavnsle na tom, Izda

a vjaké vvsi vznikne druhé strané v této souvislosti skoda, kterou lze vymahat
samostatné.
Zaruky:
I
Vl|.10.
Zhotovitel zodpovida za to, ﬁe pfedmét dila je provedeny podle podIm1nek smlouvy
a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a Ze po dobu zarucm doby bude m1t
vlastnosti dohodnuté vtéto smlouvé.
I
I I I
a) Vzajemnou dohodou se stanovi zaruéni doba na toto Idilo vI dIelce 36 mesucu.
Zaruéni doba poéina béiet podpisem zapisu o predéni a prevzetl dlla. I I I
b) Smluvni strany se dohodly pro pripad vady dila, 2e po dobu zIarucn1 doby
ma objednatel prévo poiadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstramt vady. I I I
Jestliie se ukaie, 2e vada predmétu dila je neopravitelna, avsak nebrani u21van1
dila, ma objednatel pravo na zaplaceni priméfené slevy z ceny dila.
I
Reklamace
vad
vzniklych
v
zaruéni
dobé
uplatni
objednatel
pisemné
u
zhotovntele,
<1)
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ktery je povinen nastoupit na odstranéni reklamované vady neprodlené, nejpozdéji
vsak do 10 dnﬂ od uplatnéni opravnéné reklamace objednatelem a vady odstranit
v co nejkratsim technicky moiném terminu.
Termin odstranéni vad bude‘ dohodnut pisemnou formou. V pfipadé, 2e 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 vvsi 1 000,- Kc‘: za kaidy i zapoéaty den prodleni.
Smluvni pokuta se vztahuje samostatné na kaidou jednotlivou vadu s tim,

2e zaplacenim smluvni pokuty zﬁstava pravo na nahradu skody nedotéeno.
Pokud se jedna o vadu, které brani fadnému uiivani dila, pripadné hrozi nebezpeéi

skody velkého rozsahu (havarie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5 000,- Kc": za kaidy zapoéaty den prodleni. Smluvni pokuta
se vztahuje samostatné na kaidou jednotlivou vadu s tim, 2e zaplacenim smluvni
pokuty zﬁistava pravo na nahradu ékody nedotéeno.

d) Jestliie zhotovitel nenastoupi nebo neodstrani zavady v dohodnutych 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, povérit jejich provedenim jinou firmu, nebo jejim prostfednictvim
zakoupit, vyménit vadnou <':i I'\€Up||'1OU funkéni éast pfedmétu dila. Takto vzniklé Fadné
doloiené naklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnﬁi od doruéeni
faktury.
e) Zaruéni doby na reklamované éasti pfedmétu dila se prodluiuji o dobu poéinajici

datem uplatnéni reklamace a konéi dnem odstranéni vady.
f)

Vl|.11.
V|l.12.

Vll.13

Prokaie-li se ve spornych pfipadech, 2e objednatel reklamoval neopravnéné, tzn.,
2e jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze 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.
Objednatel je povinen zhotoviteli umoinit pristup do prostoru, pokud je to potrebné
pro fédné odstranéni vad nebo nedodélkﬁi.
Zhotovitel provede vsechny prace stanovené ve smlouvé kompletné, kvalitné a véas
podle platnych norem a piedpisﬁi a v souladu s poiadavky vefejnospravnich organﬁ
a objednatele.
Zhotovitel prohlasuje, ie se seznamil s projektovou dokumentaci dle této smlouvy
a 2e je schopen pfedmét dila provést dle této dokumentace v plném rozsahu a pfedat
jej objednateli ve stavu schopném bezvadného uiivani a bez technicky’/ch vad. Dale
prohlasuje, 2e cena dila obsahuje veskeré prace a dodavky nutné pro realizaci
predmetu dila specifikovaného v této smlouvé. Cena dila nezahrnuje pripadné vady

projektové dokumentace.
V||.14

Zhotovitel a objednatel si vzajemné touto smlouvou potvrzuji, 2e drobne odchyIlky
od projektové dokumentace, které neméni celkové reseni dila, aninezvysuji cenu dila,
nejsou vadami, jestliie byly dohodnuty alespon souhlasnyrn zapisem (do stavebniho

deniku). Tyto odchylky zhotovitel vyznaéi v paré skuteéneho provedeni dila podle
Vl|.15

Vl|.16.

Vl|.17.

6|. Vl.1. této smlouvy.
I
I
I
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektove dokumentace Ipredane
objednatelem, které zjistil pred zahajenim praci a v jejich prﬂbehu. Pripadny soupis
zjisténvch vad a nedostatkﬁi pfedané dokumentace véetné navrhu na jejlCh odstraneni
a dopadem na pfedmét éi cenu dila zhotovitel preda objednaieli. I
I
I
I
Pro nahradu skody plati ustanoveni § 2894 a nasl. obcaInskehoIaakIon|ku Is tim,
2e smluvni strany se dohodly na vylouéeni moinosti uplatnovat usly ZISK. i\lahradu
skody je poskozena strana opravnéna vidy uplatnit, bez ohledu na smluvni pokuty
uplatnéné nebo uplatnitelné z téhoi titulu.
I I
I
I
I
Strany nebudou odpovédné za éasteéné nebo uplne neplneni Ismluvnich zIavIazIku
nasledkem vyssi moci. Za vyssi moc se povaiuji okolnIost|I vznikle po podepsan1ItIeto
smlouvy jako nasledek nevyhnutelnych udalosti mimoradne povany, kterIe mIa)|I primy
vliv na plnéni predmétu dila a které smluvni strana, uplatnujici pusobeni vyssi moci,
Tento projckt je spoluﬁnancovén
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V|l.18
V|l.19

V|l.2O

nemohla piedpokladat pied uzavienim této smlouvy, a které nemﬁie tato dotéena
smluvni strana ovlivnit pii vynaloieni veskerého svého Usili.
Vyskytne-Ii se pﬁisobeni vyséi moci, lhﬁity ke splnéni smluvnich zavazkﬂ se prodlouii
0 dobu jejiho pﬁisobeni.
Smluvni strana postiiena vyssi moci je povinna druhou smluvni stranu uvédomit
pisemné o zahajeni pﬁisobeni vyssi moci do deseti dnﬁi, a totéi se tyka konce pﬁlsobeni.
Pokud by tak neuéinila, nemﬁiie se smluvni strana odvolavat na pﬁisobeni vyssi moci.
Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

Je-Ii na majetek zhotovitele vyhlaseno insolvenéni iizeni, ve kterém bylo vydano
rozhodnuti 0 ilipadku nebo byl-Ii insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku.
Za podminek dle § 2001 obéanského zakoniku, jestliie zhotovitel neprovadi prace
v odpovidajici kvalité a neodstrani vady vzniklé vadnvm 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 ziejmé,

Zezdﬁvodu neplnéni postupu praci dle harmonogramu deléim nei 14 dnﬁ, nedodrii
termin dokonéeni a piedani piedmétu dila.
Odstoupeni od smlouvy musi byt uéinéno pisemné, prokazatelné doruéeno druhé
strané, piiéemi Uéinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného oznameni.
Strany vyslovné sjednavaji, 2e v piipadé, kdy strana nepievezme zasilku doruéovanou
poétou do vlastnich rukou, jei je zaslana na adresu v této smlouvé uvedenou, ma se za

den doruéeni tieti den uloieni zasilky u posty

Vl|.21.

V||.22.
Vll.23.
Vl|.24

V|l.25

V||.26.

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.
V piipadé zastaveni provadéni praci éi zaniku smlouvy zpﬁisobeném odstoupenim
od smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli pouze prace provedené vsouladu s touto
smlouvou na zaklade inventarizace (skuteéné zabudovaného materialu). Vtomto
piipadé se vztahuje zaruka za provedeni dila, uvedené v této smlouvé, natakto
zaplacené prace véetné zabudovaného materialu.
Zhotovitel prohlasuje, 2e v nabidce uvedené konstrukce, technologie, vyrobky
a materialy splnuji jakostni a technické parametry stanovené v zadavaci dokumentaci.
Zhotovitel souhlasi dle § 2e) zakona é. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve veiejné
spravé, 2e je osobou povinou spolupﬁisobit pii vykonu finanéni kontroly na piedmét
zakazk .
Obé stlyany se vzajemnou 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.
Zhotovitel bere na védomi, 2e objednatel ma povinnost na dotaz tieti osoby poskytovat
informace podle zakona 0. 106/99 Sb. o svobodném piistupu k informacim vI platnem
znéni a souhlasi stim, aby veskeré informace obsaiené vItéIto smlouve,Ivy1rIna
osobnich udajﬁi ve smyslu zak. é. 101/2000 Sb. v platném zneni, byly na vyzadani
poskytnutytietim osobam.
I II I
I
I
I

Zhotovitel je povinen uchovavat veékerou dokumentaci SOU\I/lSejiCl s realizaci Iprojekto
véetné Uéetnich dokladﬁi minimalné do roku 2025. Zhotov|te|I]e pov1nenIm1n|mIa|ne
do roku 2025 poskytovat poiadované informace a dokumentac|I $0UVIIS8jlCl srealizaci
projektu zaméstnancﬁim nebo zmocnéncﬁim povéienych organu (OPZP, MZFI’,
MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského Uéetniho dvIoraI INe]vyssI1ho
kontrolniho Uiadu, piislusného organu finanéni spravy a dalsich opravnenych organd
statni spravy) aje povinen vytvoiit vyse uvedenvm osobam pIodm|nkIy Ik provedeni
kontroly vztahujici se krealizaci projektu a poskytnout jlm pri provadeni kontroly

souéinnost.

v|||. zAvéREéNE USTANOVENi
V|l|.1.

Smlouvu lze zménit nebo zrusit jen pisemnou formou - éislovanym dodatkem, které
budou dohodnuty a pot\I/rzeIny podpisy opravInénycIh IzaIstupcC| obou smldvnich stran.
Ostatni ujednani zmocnencu stran pro vlastni provadeni stavebnich praci, pl‘6S8hUjlC|
Tento projekt je spoluﬁnancovén
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jejich zmocnéni se povaiuji jen za piipravna jednani, které nabyvaji platnosti smlouvy

jen tehdy, budou-Ii smluvnimi stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvé nebo jako
nova smlouva.
Vl|l.2.
Vl||.3.

V|l|.4.
V|l|.5.
Vl||.6.

V|l|.7.

Smlouva je uzaviena podle piislusnych ustanoveni obéanského zakoniku. Pravni vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty, se iidi
uvedenou zakonnou upravou obéanského zakoniku.
Smlouva je vyhotovena ve étyiech 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, je2 by
odporovalo zakonu nebo dobrym mravﬁim nebo by zakon obchazelo, zejména
2e nenabizel iadné vyhody osobam, podilejicim se na zadani veiejné zakézky, na
kterou snim objednatel uzaviel smlouvu, a 2e se zejména ve vztahu kostatnim
uchazeéiim nedopustil Zadného jednani narusujiciho hospodaiskou soutéi.

Veskeré pisemnosti zasilané podle této smlouvy nebo vsouvislosti splnénim této
smlouvy budou vyhotoveny pisemné v éeském jazyce abudou doruizeny osobné
nebo prostiednictvim 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 dﬁivodu
nepievezme. Véechny pisemnosti budou doruéovany na adresy smluvnich stran
uvedené v zahlavi této smlouvy.

Pokud je doruéovano prostiednictvim datové schranky, plati pro doruéeni postup
stanoveny pravnimi piedpisy platnymi v dobé doruéovani.
Vl||.8. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran a Uéinnosti dnem uveiejnéni v informaénim systému veiejné spravy — Registru
smluv. Zhotovitel vyslovné souhlasi s uveiejnénim celého textu této smlouvy v registru
smluv. Smluvni strany se dohodly, 2e uveiejnéni v informaénim systému veiejné spravy
— Registru smluv zajisti objednatel.
V|l|.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 vﬁile, uéinéné
vainé a nikoliv za napadné nevyhodnych podminek a na dﬁkaz toho smlouvu
podepisuji.
Vl|l.10. Nedilnou souéast této smlouvy tvoii piilohy:
- Poloikovy rozpoéet zhotovitele

-

Seznam poddodavatelﬁi

Projektova dokumentace
Doplnény Névrh smlouvy 0 dilo bude piedén souizasné s nabidkou a stane se nedilnou

souéasti nabidky ﬁéastnika zadévaciho iizeni.
V piipadé nejasnych ﬁdajii v nabidce L'|<':Iastnika zadavaciho iizeni, jsou rozhodujici

doplnéné ﬁdaje v tomto Névrhu smlouvy 0 dl|O.
Uéastnik zadavaciho iizeni se v plném rozsahu seznémil se zadavaci dokumentaci. Pied
podénim nabidky si vyjasnil veskera sporna iistanovem nebo I techn|ckIe ne]asnosIt|
a s podminkami zadéni veiejné zakazky a se zadavaci dokumentaci souhlasi a respektuje
je.
Dale je ﬁéastnik zadévaciho iiaeni seznén1enI s podminkami stavemste a se vs:eI|I11|
okolnostmi, které mohou mit vliv nIa navrzeny obsah smloIuvIy 0 dl|O a na eenuI Iua
apiedloiené nabidka tyto okolnosti respektu1e.Nedokonala mformovanost ucas n| a
zadévaciho iizeni neni dﬁvodem k pozdéjsi zméné ceny dila a termini: jeho provedeni.
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lng. Eva Stokléskové Hegerové
ZAHRADY LAURUS
Hybrélec 166, 586 01.|ihIava

16; 528 73 491, 016; cz71s810-1349
eva.hegerova@_centrum.cz
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V Hybralci dne 14.5.2019

Podpis osoby opravné éjednatII
I
jménem éi za Uéastnika za avaciho r1zen1

Josef
Kleme
nt

I -

Ministerstvo iivotniho prostiedi

Q

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 08:20:40
+02'00'
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zékl dé zhodnud ministra iivotniho pmstivedl.

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 119957026-50977-190626101245, 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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