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STÁTNÍ FOND Ž1VOTNĹHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován Statním fondem žlvotního prostředí ČR

ČÍslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele:

SMLOUVA O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
,,MDČOV v obci Heřmánky"

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujÍcÍch ustanoveni zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.
Smluvní strany

Obec Heřmánky
Sídlo: Heřmánky 282, 742 35 Heřmánky
IČ: 00600768

Zastoupená: Bc. Roman Můnster, starosta obce

dále jen ,,Objednatel"
Metal MB s.r.o.
se sídlem:

Fučíkova 172 , 742 45 Fulnek

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostrava, oddíl C, vložka 23457

Oprávněný zástupce: Antonin Mucha
- ve věcech smluvních: Antonín Mucha
- ve věcech technických: Ing. Antonín Mucha
- ve věcech stavby:
Ing. Antonin Mucha
Bankovní spojení:
Flo banka a.s.
Číslo účtu:
2701186337/2010
Identifikační čÍslo:
DIČ:

25869795
CZ25869795

dále jen ,,Zhotovitel"
Dále také obecně jako ,,smfuvnÍ strany"

II.
Základni ustanovení
1.

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývajíci se řídí
zákonem čÍslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisŮ, a to podle
ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku.

2.

Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě
zadávacího řízenI k zakázce s názvem ,,MDČOV v obci Heřmánky" za podmínek této smlouvy
dílo - výstavba DČOV v obci Heřmánky, rozsah je specifikován v této smlouvě a v jejích
přílohách.

3.

Zástupci smluvních stran podepisujÍcÍ tuto smlouvu prohlašují:
a) že údaje uvedené v ČI. I. této smlouvy (dále jen ,,identifikační údaje") a taktéž oprávněni
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řIzeni na zakázku Objednatele s názvem
,,MDČOV v obci Heřmánky",
c) že podle vnitřních předpisŮ nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnuti orgánu jsou

\,
oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba
podpisu jiné osoby Či dalšího právního úkonu.
4.

Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepíšujÍcÍ tuto Smlouvu, změny svých
jdentifikačnich údajŮ písemně oznámi (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní
straně.
a) Písemné oznámeni o změně identifikačních údajŮ a to vČetně změny bankovního spojení

b)
C)

5.

smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve
věcech technických.
Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujÍcÍho tuto Smlouvu,
smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na ČÍslo smlouvy a datum
účinnosti oznamované změny.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti Škodám zpŮsobeným jeho Činností včetně možných škod
pracovnikŮ Zhotovitele (pojištěni odpovědnosti za Škodu zpŮsobenou dodavatelem třetí osobě),
a to nejméně ve výši 4.500.000,- KČ coby minimálního limitu pojistné částky. pojistná smlouva,
jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu zpŮsobenou dodavatelem

-

třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištěni
nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. pojistnou smlouvu musí zhotovitel na pokyn
objednatele kdykoliv předložit.
6.

Zhotovitel výslovně prohlašuje:
6.1 že je odborně zpŮsobilý k zajištěni předmětu plnění podle této smlouvy,
6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentaci stavby a výkazem výměr, přičemž svým
podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentŮm nemá žádné výhrady, jsou
mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel
objednatele upozornit,
6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele
uvedenými v zadávacích podmínkách,
6.4 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy.

7.

Objednatel prohlašuje, že stavba je spolufinancována z prostředkŮ Státního fondu životního
prostředí.
III.
Předmět smlouvy

l.

Zhotovitel se zavazuje ke zhotoveni díla ,,MDČOV v obci Heřmánky" (dále též ,,stavba" nebo

,,dílo"), v rozsahu podle:
1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované společností Hydroelko, s.r.o.,
Vítovka 68, 742 35 Odry, IČ: 05511071, a to všech jejich části, které byly součásti zadávacích
podmínek;
1.2. podmínek pro provedeni stavby stanovených pravomocným stavebním povolením
1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou
Zhotovitele do výběrového řízeni;
1.4. podmínek pro realizaci stavby, vyp|ývajÍcÍch z vyjádření správcŮ stávajÍcÍch inženýrských sÍtÍ a
zařIzenI dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahŮ, které jsou součástí
složky ,,Dokladová Část stavby", která je součástí projektové dokumentace.
1.5. Rozpočet, projektová dokumentace, zadávací dokumentace a nabídka jsou nedílnou součástí
této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dilem) se pro účely této smlouvy rozumí
souhrn všech prací, dodávek a souvisejicich služeb, jak je vymezuje výše uvedená zadávací
dokumentace, včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.
projektová dokumentace, zadávací dokumentace a nabídka je součástí spisu veřejné zakázky.
2.

Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce
a Činnosti:

2.1. před zahájením realizace stavby:
2.1.1. označeni staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,
stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisŮ, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u
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vstupu na staveniŠtě Štítek s údaji:
·

2.1.2.

2.1.3.

2. 1.4.
2.1.5.
2.1.6.

povoleni stavby (stavební povoleni - čj., datum a povolující orgán), o názvu stavby,
o názvu Zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; Štítek musí být
chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zŮstaly čitelné po
celou dobu výstavby s ponecháním údajŮ uvedených výše do doby kolaudace stavby;
vytyčeni všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařIzení v území stavby u
příslušných vlastníkŮ a správcŮ; řádné označení a zabezpečení síti a technických zaňzeni
proti poškozeni, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby,
vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dáte jen mdoklady") předá
Objednatel Zhotoviteli ke dni předáni a převzetí staveniště, zhotovitel je povinen, pokud
bude potřeba, před vytýčením tato vyjádření aktualizovat;
dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správcŮ komunikací, vlastnÍkŮ a správcŮ
dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladŮ, předaných
Objednatelem ZhotoviteH;
provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla;
vytyčeni prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;
zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen ,,ZOV') a
harmonogramu postupu prací Členěného dle jednotlivých stavebních objektŮ, podobjektŮ
a oddílŮ - výstavby (dále jen ,,HMG") se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími

osobami;
2.1.7. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupŮ a následné jejich projednání
a odsouhlasení koordinátorem BOZP;
2.1.8. pořízení fotodokumentace stávajÍcÍho stavu všech stavebních objektŮ, přilehlých
komunikací, pozemkŮ sousedÍcÍch se stavbou, před zahájením prací a její předáni
objednateli na el. nosiči dat - viz příloha č. 4 této Smlouvy;
2.1.1O.předloženI a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady
v rozsahu ujednáni dle této smlouvy o dílo, a to:
a) protokoly o vytyčení všech stávajÍcÍch inženýrských sítí a technických zařízeni
v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých
správcŮ sítí obdrŽí,
b)
C)
d)

protokol o vytyčení prostorové polohy stavby,
stavební deník se zápisy,
rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP.

2.2. V prŮběhu realizace stavby:
2.2.1. zřIzení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady
za odběr medii, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního
deníku;
2.2.2. zřizenI zařízení staveniště obsahujici provozní, sociálni zařízeni včetně nezbytného
vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru investora, autorského dozoru,
koordinátora BOZP atd;
2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazeni a označeni prostoru staveniště a jeho zařízeni po
celou dobu výstavby;
2.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu
staveniště;
2.2.5. pořízeni fotodokumentace prŮběhu výstavby na el. nosiči, přičemž každý snímek bude
opatřen ČÍslem, aktuálním datem;
2.2.6. zajištěni schŮdnosti, sjízdnosti a Čištěni vozovek, užívaných pro dovoz stavebního
materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;
2.2.7. zajištění odvozu a uloženi odpadŮ vzniklých stavební Činnosti na skládku, včetně uhrazeni
poplatkŮ za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona Č. 185/2001 Sb.,
o
odpadech, ve znění pozdějších předpisŮ, Zhotovitel předá objednateli doklady
o
uloženi množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad
o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této Činnosti, jako
podklad pro uznáni fakturace;
2.2.8. zabezpečeni plněni podmínek pro realizaci stavby, stanovených správci inženýrských síti a
zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce ÁJok|adová část stavby"; o
kontrolách vC. předání síti a zařIzeni před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými
správci dotčených sítí a zařízeni zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované
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jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízeni;
2.2.9. prŮběžná řešeni a schvalováni změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené
Objednatelem a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a osobami
pověřenými výkonem autorského dozoru;
2.2.10.
prŮběžnou koordinaci postupu prací všech účastníkŮ výstavby inženýrských objektŮ
v rozsahu celkového členěni stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost
výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektŮ;
2.2.11.

zajištěni a provedeni všech nezbytných prŮzkumŮ, rozborŮ, zkoušek, atestů a revizi
podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se
k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolŮ zajištěných u akreditované zkušebny nebo

potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,
2.2.12.
pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončeni realizace,
snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

přičemž každý

2.3. k přejímce stavb'y:
Zhotovitel předá Objednateli k přeýmacimu řízeni dokončené stavby následujÍcÍ:
2.3.1. seznam všech předaných dokladŮ;
2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobkŮ a materiáiů (prohlášeni o shodě)
dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších
předpisŮ, včetně generálního prohlášeni Zhotovitele o shodě výrobkŮ a materiáiů
použitých k provedeni stavby;
2.3.3. protokoly o provedeni všech nezbytných zkouŠek, atestů a revizi podle ČSN, právních
nebo technických předpisŮ vztahujÍcÍch se k předmětu díla a platných v době prováděni a
předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných
technických parametrŮ díla;
2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v
grafické podobě a jednom vyhotoveni v elektronické podobě, při dodrženi těchto
požadavkŮ Objednatele:
a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně
vyznačí všechny změny, k nimŽ došlo v prŮběhu zhotovení díla, a všechny změněné
dokumenty označí nápisem ,,změna" s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého
bude vyplývat projednáni změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné
stanovisko,
b) ty Části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám,
Zhotovitel označí nápisem ,,beze změn",
c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a
příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím
podpisem a razítkem Zhotovitele,
d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve
stavebním řízeni Zhotovitel zajisti uvedeni souhlasného stanoviska a podpisu
odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci
stavby,
e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako ,,dokumentace
skutečného provedení stavby."
Nedílnou součásti DSPS bude:
a)
atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobkŮ a materiáiů (prohlášení o
shodě) dle zák. Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění
pozdějších předpisŮ, vČetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobkŮ a
materiáíů použitých k provedeni stavby, a to výhradně v českém jazyce
b)

protokoly o provedeni všech nezbytných prŮzkumŮ, zkoušek, atestů a revizi podle
ČSN, právních nebo technických předpisŮ vztahujÍcÍch se k předmětu díla a platných
v době prováděni předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a
předepsaných technických parametrŮ díla,

C)

celková situace včetně přivodŮ, přípojek, komunikaci, podzemních i nadzemních
vedeni v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitálni podobě),

d)

protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději 1
kalendářní den před dnem odevzdáni a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení
ti
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personálu bude dokladovat zaškoleni personálu ve věci technologie instalované nebo
dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchŮ, které jsou
součástí díla nebo dílem dotČené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci
optimalizace provozování díla. Terminy jednotlivých proškolení budou v dostatečném
předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel
předložit výhradně v Českém jazyce a již ve fázi proŠkolováni.
2.3.5. doklady o uloženi množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad
o předáni a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
2.3.6. geodetická zaměření (výškopisné a polohopisné) skutečného provedení samostatně pro
každý stavební a inženýrský objekt zvlášť ve výkresové formě, textová data ve formátu
*doc WORD a v digitální formě ve formátu *dgn programu MicroStation; výsledná data
budou zobrazena v souřadnicovém systému S-JSTK x-y, výšky (z) Bpvve 3. třídě
přesnosti a budou ověřena oprávněným geodetem a dodána ve 3 originálních
vyhotoveních pro každý inženýrský objekt zvlášť;
2.3.7. geometrický plán (dále jen nGP") stavebních objektŮ zpevněných ploch a stavebních
objektŮ gp bude ověřen katastrální úřadem a objednateli předán v 5 originálních
vyhotoveních, přičemž pro účely majetkového vypořádáni musí být trvale zastavěné Části
pozemkŮ (pozemky dotčené stavbou) geometricky odděleny a označeny parcelním čÍslem,
včetně prověření, zda nedochází ke s\učování Částí pozemkŮ s odlišnými údaji o právech a
povinnostech (věcná břemena, zástavní práva apod.);
2.3.8. geometrický pIán pro vklad do katastru nemovitostí - pro vymezeni věcných břemen
všech nově zřízených inženýrských sítí a přeložek včetně jejich ochranných pásem
samostatně (zvlášť) pro každou dotčenou instituci, a to v pěti originálnIch vyhotoveních,
2.3.9. doklady o vytýčení stavby dle souřadnic systému S-JSTK,
2.3.10. fotodokumentaci předmětu díla po ukončeni realizace, přičemž každý snímek bude
opatřen ČÍslem, aktuálním datem;
2.3.11. kopie záruČních listŮ dodaných výrobkŮ, materiáiů a zařízení v českém jazyce a jejich
seznam s uveden'm term'nů platnost" záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelŮ;
2.3.12. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiáiů, výrobkŮ a realizovaných dodávek;
2.3.13. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolŮ o zaškolení obsluhy
jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
2.3.14. písemné prohlášení zhotovitele, Že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou,
stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
2.3.15. Zhotovitel také musí dodat a namontovat po ukončení realizace stále pamětní desku dle
prav'del na publicitu Operačního programu Životní prostředí, přičemž tuto pamětní desku
nechá

Zhotovitel

před její výrobou

a

instalaci písemně schválit Objednatelem

a

poskytovatelem dotace;
2.3.16. a ostatní doklady souvisejÍcÍ s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
3.

Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních
prací, montážních prací a konstrukci, včetně dodávek potřebných materiáiů a zařízení
nezbytných pro řádné dokončeni díla, dále provedeni všech činnosti souvisejÍcÍch s dodávkou
stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.:
zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská Činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy,
bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedeni stavby
apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotoveni díla je mimo
jiné i vypracováni projektové dokumentace skutečného provedeni stavby a geodetické zaměření
skutečného provedeni dokončené stavby.

4.

Nedílnou součástí předmětu díla je i účast Zhotovitele na zkušebním provozu, který bude
zahájen po předáni díla na základě Rozhodnuti příslušného vodoprávního úřadu, jehož součásti
bude komplexní vyzkouŠeni dodávané technologie. Po vyhodnoceni zkušebního provozu odstraní
Zhotovitel případné provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu, pro který
Zhotovitel zajisti vypracování provozního řádu pro trvalý provoz. Délka zkušebního provozu díla
se předpokládá v délce 12ti měsíců. Zhotovitel pro zahájeni zkušebního provozu zajistí provozní
kapaliny (chemikálie) do vŠech technologických zařízení určené pro vyzkoušení. Zhotovitel bude
operativně poskytovat součinnost provozovateli vybudovaných DČOV při jejich provozováni
během zkušebního provozu díla (prŮběžné zaškolovánI obsluhy, úprava nastavení technologie,
systému řízení a měření). Neposkytnutí součinnosti během zkušebního provozu lze hodnotit jako
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vadu díla.
5.

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou
cenu.

6.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plněni podle této smlouvy není plněním nemožným a že
smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důs|edků.
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Smluvní strany se zavazuji poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla
IV.
Vlastnictví k dílu

1.

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

2.

Vlastníkem zařízeni staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismŮ a dalších věcí
potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez
ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál,
výrobky a zařízení.

3.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předáni díla a
jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

4.

Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a
Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit
Objednateli po splněni svého závazku.

V.
Místo plnění
Místem realizace díla jsou k obec Heřmánky, blíže viz projektová dokumentace (dále jen
,,staveniště").
VI.
Termín plněni
1.

Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla do 30. 9. 2021. Protokol o předání a převzetí
staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí
stavebního deníku.

2.

Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle
týdenního Časového harmonogramu postupu prací Členěného dle stavebních objektŮ, podobjektŮ
a popř. oddäŮ, který tvoří Přílohu Č. 2 této smlouvy. Změna časového harmonogramu je možná
formou zápisu do stavebního deníku potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
nebo formou uzavřeni dodatku k této smlouvě.

3.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezahájí provádění díla ve
lhŮtě 14 ti dnŮ ode dne předání staveniště Protokol o předáni a převzetí staveniště podepsaný
zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou souČástí stavebního deníku.

4.

Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předáni díla a Objednatel je
povinen dřive dokončené dílo převzít.

5.

Objednatel má právo vyzvat Zhotovitele k přerušení prováděni díla, přičemž o tomto je povinen
Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned
přerušit. Trvá ii přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z dŮvodŮ |ežÍcÍch na straně
Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůČi
Objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu Škody, z dŮvodu takového
přeruŠení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužujI termíny tím dotčené. Bude-li toto
přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované
práce v plné výši.

\
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Trvá-li přerušeni prací na díle déle než dva měsíce, z dŮvodŮ |ežícich na straně Objednatele,
závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnáni
vzájemných pohledávek dohodou.
6.

Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí terminu zahájení s ohledem na své provozní a
organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolnosti nevyplývá právo na
účtováni jakýchkoliv smluvních pokut, navýšeni cen Či náhrad škod. V případě posunuti terminu
z dŮvodŮ na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.

7.

V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo
plynulost realizace, nebo konečný termín dokončeni, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a
zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhŮtu k vyrovnáni prodlení. Pokud ani poté
Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání
prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladŮ.

8.

Zhotovitel se zavazuje, že realizace každého jednotlivého stavebního objektu (So 01 - SO 27)
nepřesáhne 30 kalendářních dni tak, aby bylo v co nejmenší míře omezeno užíváni pozemkŮ

·

jednotlivých v|astníků.
VII.
Cena díla

1.

Cena za provedené dílo dle ČI. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku
zadávacího řízeni Objednatele a činí:

Nabídková cena v
Položka

DPH 21 %

KČ

Nabídková cena v KČ
(vC. DPH)

(bez DPH)
Celková
nabídková cena

3 473 682,54

729 473, 33

4 203 155, 87

Dle výk"u výmě'

2.

Cena sjednaná v ČI. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí
po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využiti a
řádnému provedeni stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.

3.

Cena podle ČI. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a
v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými
Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řIzenI na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále
zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařIzenI staveniště,
poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i
případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladŮ, a to až do doby ukončeni
díla.

4.

Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vC. rekapitulace celkových nákladŮ stavby,
zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízenI na veřejnou zakázku.
Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přilohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek
obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo,
uvedené v odst. 1 tohoto Článku a Zhotovitel nemá právo, v dŮsledku neúplného ocenění výkazŮ
výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.

5.

V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke
snížení ceny uvedené v Či. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny
z ceny podle ČI. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši souČtu rozdílu veškerých odpovídajÍcÍch
položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha Č. l). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně
stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menši množství
materiáIŮ, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, Či nebudou provedeny práce, popř.
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budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této
změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.
6.

V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny
díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen
uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v
kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro oceněni nových
položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo
které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně
možném rozsahu jako základ pro oceněni nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci
poloŽky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky
uvedené v Ceníku RTS, a.s. (nebo URS) platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn.
Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením
odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu
díla, popř. změny ceny díla či terminu. Zhotovitel nemá nárok na cenu vIceprácí, které Zhotovitel
provedl bez (Či před) uzavřeni dodatku ke smlouvě o dílo.
Cenu podle ČI. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad
rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentace stavby a v Příloze č. l
této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.

7.

Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo
dalších ná|ežjtostí uvede pŮvodní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené
plnění a výslednou změnu ceny.

8.

Sjednaná cena může být také změněna v případě, Že po podpisu této smlouvy a před terminem
dokončení díla (zdanitelného plněni) dojde ke změnám sazeb DPH.

9.

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými
právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladŮ.

VIII.
Platební podmínky

1.
2.

objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
U fakturace realizace díla v souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb. o dani
za přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dÍIčÍ plnění. Platby budou
prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a
odsouhlasených prací. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladŮ bude
soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený
technickým dozorem investora (dále jen ,,TDI") a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový
doklad neplatný.
Platby budou provedeny převodem finančních prostředkŮ na účet Zhotovitele v terminu do 30
dnŮ po předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsáni peněŽních
prostředkŮ z účtu Objednatele.
Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předáni díla bez vad a nedodělkŮ vyplývajícího
ze zápisu o odevzdáni a převzetí dokončeného díla.

3.

Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených
prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcŮm Objednatele provedení
kontroly umožnit.

4.

Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne nás|edljjÍcÍho měsíce soupis
provedených prací oceněný v souladu se zpŮsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je
povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnŮ ode dne jeho obdržení
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(nevyjádří l" se ve stanovené lhŮtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlaseni
Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. Doručení
faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud Objednatel
zjisti u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce Či dodávky, které
nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělky, je Objednatel oprávněn
fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho
prodlení.
5.

V případě, že zhotovitel bezdŮvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou
projektovou dokumentaci stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je
Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě
tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.

6.

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisŮ. Kromě náležitosti, stanovených právními
předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:

a) ČÍslo smlouvy a datum jejího uzavřeni;
b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo
smlouvy);
C) obchodní firma, sídlo/místo podnikáni, IČ a DIČ Zhotovitele;
d) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele;
e) číslo a datum vystavení faktury;
f)

označení textem: projekt ,,MDČOV v obci Heřmánky'",

g) lhŮtu splatnosti faktu'y;
h) soupis provedených prací, vC. zjišťovacího protokolu;
i)

označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;

j)

označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
Nedílnou souČástí faktury budou tyto přílohy:
a) ,,Soupis provedených prací" obsahujÍcÍ přesnou specifikaci provedených prací ve slovním
vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem, a to v tištěné podobě ve
Čtyřech vyhotoveních a jednou v elektronické podobě ve formátu excel,
b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členěni soupisu bude
nastaveno po dohodě s dotčeným oborem objednatele).
c) ,,zjišťovací protokol", z něhož bude patrný prŮběh prostavěnosti a financováni díla.

7.

Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:
a) výslovný název ,,konečná faktura"
b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH
d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH

8.

Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně
vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez
zaplacení k provedeni opravy. Ve vrácené faktuře (na titdní straně) vyznačí Objednatel dŮvod
vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel
vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet pŮvodní lhŮta splatnosti. Nová lhŮta
splatnosti běží opět ode dne doručeni nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

9.

Plněni Zhotoviteli se povaŽuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhŮtě splatnosti odepsáno z účtu
Objednatele. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodlouženI splatnosti faktur, je
Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodlouženi neobsahuje IhŮtu
prodloužení delší jak 30 dnŮ. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o prodloužení
splatnosti nejvýše 2x ročně.

10. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být zhotovitelem provedena tak, aby bylo
jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.
11. U fakturace položek z položkového rozpočtu stavby, které jsou vyjádřeny jednotkami hodin, musí
O

zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření skutečného provádění
jednotlivých činnosti v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být potvrzená technickým
dozorem investora.
12. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpoČtové ceny (fakturované poloŽky) ciframi s přesností
minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlováni.
IX.
Jakost díla

1.

Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného
díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost a ochranu Životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat
platné právní úpravě, českým technickým předpisŮm, uživatelským standardŮm a projektové
dokumentaci stavby.
K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkŮm
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2.

Smluvní strany se dohodly na i. jakosti díla. jakost dodávaných materiáiů a konstrukcí bude
dokladována předepsaným zpŮsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3.

Zhotovitel je povinen postupovat při prováděni díla v souladu s platnými právními předpisy,
podle schválených technologických postupŮ stanovených platnými českými technickými normami
a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologiÍ a
postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech
prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinnosti Zhotovitele. zjištěné vady a
nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.
X.
Staveniště

1.

Objednatel předá zhotovjtelj protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem
jeho podepsáni nedílnou součásti stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou
dokumentací.

2.

Zhotovitel zabezpečí na své náklady měřeni odběru vody a elektrické energie, případně dalších
médií odebraných v prŮběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny
dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.

3.

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisŮ, včetně prostorŮ zařízeni
staveniště a bezpečnosti silniČního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit
povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.

4.

Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své
náklady hlídáni staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku Škody na stavebním materiálu nebo na
celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předáni a převzetí celého díla
Objednatelem.

5.

Zhotovitel se zavazuje prŮběŽně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho Činností Či dodávkou materiáíů, výrobkŮ, strojů a
zařIzenI prŮběžně, vždy bez zbýtečného odkladu poté, kdy tyto odpady a neČistoty vzniknou, a
to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadŮ. Zhotovitel je
povinen rovněž provádět prŮběžné Čištění pňjezdných komunikací, pokud dojde k jejich
zneČiŠtění provozem stavby.

6.

Zhotovitel se zavazuje po ukonČeni stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění
staveniŠtě, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se
stavbou, a to nejpozději do 5 dnŮ ode dne sepsáni zápisu o předáni díla. Při nedodržení tohoto
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závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné
náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.
Prováděni díla
1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří
provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením Části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu
předpokládaných poddodavatelŮ (Příloha Č. 3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat
objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelŮ. V případě, že Zhotovitel o
změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelŮ požádá, je právem Objednatele rozhodnout
o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelŮ akceptuje nebo
odmítne, přičemž odmítnutÍ nesmí být bezdŮvodné Akceptací Objednatele o změně Seznamu
předpokládaných poddodavatelŮ se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou
smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splněni kvalifikace,
jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž
nový poddodavatel, dosazený za pŮvodního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními
předpoklady, které pŮvodní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízeni. Své
kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na výzvání Objednateli a
ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdŮvodně odmítnout, pokud mu budou všechny
předmětné dokumenty předloženy.
2.

Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění
stavby, který doruČí objednateli nejpozději do 5. dne následujiciho kalendářního měsíce.
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Zhotov'tel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v prŮběhu povolováni stavby a plnit
všechny povinnosti z nich vyp|ývajÍcÍ.

4.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadujÍcÍ zvláŠtní způsobj|ost nebo povoleni dle
příslušných předpisŮ osobami, které tuto podmínku splňuji.

5.

Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně - zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní
dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla
zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky,
budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací
prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatkŮ a zajistit si písemný souhlas Objednatele
k pokraČováni prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných dŮvodŮ
nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejIcím písemném
upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za
to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, výstavuje se nebezpečí
prováděni sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na
vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém
postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné poruŠení této
smlouvy.

6.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadujÍcÍ zvláštni zpŮsobilost nebo povolení dle
příslušných předpisŮ osobami, které tuto podmínku splňují.

7.

Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat vŠechny dohodnuté změny
podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou
Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel Objednateli ve
čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotoveni v elektronické při předání a převzetí
dokončené stavby.

8.

Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a
na kterou skládku byl odpad uložen. zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a zpŮsobu
nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním ko|audačnjho
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souhlasu. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo
k promícháváni výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny
podle druhŮ odpadŮ. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadŮ,
vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.
9.

Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších
předpisŮ, je Zhotovitel povinen spolupŮsobit při kontrolách hospodařeni, prováděných u
Objednatele orgánem finanční kontroly.

10. Zhotovitel je povinen zajistit řIzení a odborné vedeni stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č.
183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím a zástupcem
stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat
funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v Článku I. této Smlouvy, jejíž kvalifikaci
prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoliv Člena realizačního týmu, jimž
byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v prŮběhu výběrového řízenI je Zhotovitel po podpisu
této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí
splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v
Zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.
11. Objednatel je při realizaci předmětu plněni této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon
činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen ,,K-BOZP") kvalifikovanou
osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisŮ
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších mjnjmálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisŮ. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při
realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorŮm
podmínky pro výkon jeho funkce. jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli
uplatněny z titulu nerespektování pokynŮ, stanovisek a požadavkŮ K-BOZP Zhotovitelem, je
Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůČi jakýmkoliv závazkŮm vůČi Zhotoviteli jako náhradu
Škody, ČÍmž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.
12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 sb. a
respektovat pokyny koordinátora BOZP.
13

Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavateIŮ
mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doloženi
dokladŮ o této kvalifikaci.

14.

Kontrolní dny
Pro účely řádné

kontroly prŮběhu

provádění díla

se

budou

konat Kontrolní dny,

a to

v pravidelných terminech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméně
však jedenkrát týdně.
Mimo pravidelné Kontrolní dny předcházejícího bodu se může dle potřeb konat mimořádný
Kontrolní den, kdy organizujÍcÍ je povinen oznámit všem ostatním zúčastněným termín jeho
konáni písemně a nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním.
KontrolnÍch dnŮ jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci
Technického dozoru investora, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.
Vedením Kontrolních dnŮ je pověřen Objednatel.

Obsahem KontrolnÍho dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola Časového a
finanČního plnění provádění prací, odsouhlasení užitých materiáíů, připomínky a podněty osob
vykonávajÍcÍch funkci technického dozoru investora a autorského dozoru a stanovení případných
nápravných opatření a úkolŮ.
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Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám,
které se mají kontrolních dnŮ zúčastňovat.
Zhotovitel zapíšuje datum konáni Kontrolního dne do stavebního deníku.
Zápisy z Kontrolních dni jsou nedílnou součásti stavebního deníku.
15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po
předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.
16. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod staveniště a velikost a délku
záboru na městských pozemcích.
17. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty Či certifikáty, případně další dokumenty prokazující
splněni požadovaných technických a kvalitativních parametrŮ používaných výrobkŮ a materiáiů,
a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálŮ. Bez doložení
těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobkŮ do stavby.
Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v Českém jazyce.
18. Zhotovitel organizačně zajisti nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné
koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru
investora, koordinátora BOZP a provozovatele zařIzenI. Na tomto jednání předloží Zhotov itel
časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření dotčených subjektŮ.
Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupcŮ Zhotovitele
na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde
budou umístěny prostory k užÍváni Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto
prostor, které budou urČeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace
výstavby zapracuje požadavky Objednatele.
19. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníkŮ na
staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníkŮ se vztahuje na všechny pracovníky po
celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelŮ.
20. Zhotovitel musí během realizace díla plně a bezvýhradně respektovat a dodržovat ,,Požadavky
Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky" uvedené v příloze Č. 4 této Smlouvy.
21. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlaseni dodávané technologie a výrobky a před
jejich samotnou jnsta|ací konzultovat se zástupci Objednatele. objednatel má možnost
odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami Či
nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.
22. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktŮ a
materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku
se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo
změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po
uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

XII.
Stavební deník

1.

Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součásti bude zápis
o předáni a převzetí staveniště

2.

Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plněni této smlouvy,
zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáži, údaje o časovém postupu
dodávek, prací a jejich jakosti, dŮvody přerušeni prací a dobu přeruŠení, a údaje potřebné pro
posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí
předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku
nacházejÍcÍch se v protokolu o předání a převzetí díla.
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3.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a
k zápisŮm připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník
pravidelně každý pracovni den Zhotovitele.

4.

Stavební deník, jenž bude v prŮběhu pracovni doby k dispozici na stavbě v kanceláři hlavního
stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat:
- základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajŮ,
-

identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
seznam předpokládaných poddodavatelŮ dle nabídky Zhotovitele na zakázku,

-

přehled smluv, včetně jejich dodatkŮ a změn,
seznam dokladŮ a rozhodnutí, týkajících se stavby,
seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplněni,
zápis o předání a převzetí staveniště.

5.

Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očÍslovanými listy, jednak pevnými, jednak
perforovanými pro dva oddělitelné prŮpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy
pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první prŮpis denních záznamů.

6.

Denní záznamy bude Čitelně zapisovat a podepisovat hlavni stavbyvedoucí (jeho zástupce)
v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu
(např. prováděni prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu
předpokládaných poddodavatelŮ dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech
nesmí být vynechána volná místa.

7.

Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za
realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.

8.

Nesouhlaš-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánŮ a osob uvedených v předchozím
ustanoveni, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnŮ své vyjádřeni. Pokud tak neučiní, má
se za to, Že s obsahem záznamu souhlasí.

9.

NesouhlasÍ-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku,
vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a
Činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky objednatele
zhotovitelem odstraněny.

10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze
uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.
XIII.
Předání díla

1.

Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve
stavebním deníku, s předpokládaným terminem předání díla, který musí být stanoven
minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.

2.

O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše Zhotovitel a bude obsahovat:
- označeni díla,
- označení Objednatele a Zhotovitele díla,
-

čÍslo a datum uzavření smlouvy o dílo vC. čísel a dat uzavřeni jejich dodatkŮ, včetně celkové
ceny díla včetně dodatkŮ,

-

zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

-

soupis případných vad a nedodělkŮ nebrárňcich řádnému užÍvání díla a termín jejich
odstranění,

-

prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
datum a místo sepsáni zápisu,
jména a podpisy zástupcŮ Objednatele a Zhotovitele,
seznam předané dokumentace,

-

soupis nákladŮ od zahájeni po dokončeni díla,
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-

termín vyklizení staveniště,
datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělkŮ).

3.

V rámci předáni díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v ČI. III. odst.
2.3. této smlouvy. Bez těchto dokladŮ se stavba považuje za nepředané dílo.

4.

Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise.
Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.

5.

Po odstraněni všech vad a nedodělkŮ uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán
zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělkŮ

6.

Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělkŮ. Objednatel má
právo v zápise o předáni díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno j v případě existence
drobných vad a nedodělkŮ. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebráni v
užIvánI díla a neohrožuji život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v ,,Zápise o
odevzdání a převzetí díla" budou stanoveny termíny odstraněni těchto vad.
XIV.
Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1.

Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkČnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat
realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujÍcÍm se k danému předmětu
plnění, standardŮm a podmínkám výrobcŮ a dodavatelŮ materiáiů a výrobkŮ, specifikovaných
výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.

2.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady,
které se projevily po záruČní době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou
bylo porušení jeho povinnosti. Odpovědnost za vady se řidl příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisŮ.

3.

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky
technologického charakteru poskytuje Zhotovitel Objednateli zámku 24 měsíců.

4.

Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělkŮ.

5.

Vyskytne-li se v prŮběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámi
Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstraněni vady.

6.

V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel
práce na odstraněni vad nebránIcI užívánÍ díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámeni vad a
vadu odstraní do 5 pracovních dnŮ od nastou pení (je-li to technologicky možné nebo
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).
V případě havarijní vady (tj. vady bránící užíváni díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění
vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhŮtě
stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.
Nenastoupí4i Zhotovitel k odstraněni reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených
v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie
třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze
záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není
dotčeno

7.

Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro
odstranění reklamované vady.

8.

O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout
Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží

1

od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést
řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat
odstranění vad (lx evidence pro Objednatele).

XV.
Odpovědnost za škodu
1.

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu
až do dne předáni a převzetí celého díla bez vad a nedodělkŮ.

2.

Zhotovitel nese odpovědnost pŮvodce odpadŮ,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3.

Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelŮ
dojde ke zpŮsobení Škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu

zavazuje se nezpŮsobovat únik ropných,

prokázaného opomenuti, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyp|ývajicích z právních
předpisŮ, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného
odkladu takto vzniklou Škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit
zpŮsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
3.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatřeni potřebná k odvráceni Škody nebo k jejich zmIrnění.
V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatřeni potřebná k odvrácení
Škody za úhradu prokazatelných nákladŮ.
XVI.
Sankční ujednání

1.

V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši
0,05 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2.

Nebude-li faktura uhrazena ve lhŮtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli
úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

3.

v případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má Objednatel nárok na
smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4.

V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v
záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý i započatý
kalendářní den prodlení a za každou vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému
užIvání díla, případně hrozí nebezpečí Škody velkého rozsahu (havárie), má Objednatel nárok na
smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou
vadu.

5.

V případě prodlení Zhotovitele se splněním terminu k odstranění vad a nedodělkŮ sepsaných
v zápise o předáni stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý i
započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu Či nedodělek.

6.

V případě změny poddodavatele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelŮ dle nabídky
zhotovitele na zakázku (příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele má
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 30.000,- kč za každý jednotlivý případ porušeni této
povinnosti.

7.

V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinnosti Či poruší jakoukoli povinnost vyplývajici
mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku, je
Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-kč za každý jednotlivý
zjištěný případ poruŠení povinností.

8.

Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomi, že úhrada ceny za dílo
bude provedena s využitím dotačních prostředkŮ, získaných Objednatelem a podléhajÍcÍch
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kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli
nahradí veškeré Škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z
dŮvodu poruŠení této smlouvy Zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit dotaci nebo její
část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně
vyměřeného jako dŮsledek porušeni pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí
obdobně, pokud Zhotovitel znemožni řádný výkon kontroly orgánŮm, oprávněným ke kontrole
úČelnosti vynaloženi dotačních prostředkŮ, resp. nepředloží jimi požadované doklady.
9.

V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od
smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
povinností Zhotovitelem.

10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení
s plněním.
11. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé Škody, a to i nad rámec sjednané
výše smluvní pokuty.
' 12. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.
13. Smluvní pokuta je splatná ve lhŮtě 21 dnŮ od doručení výzvy k zaplaceni.

XVII.
Bankovní záruka
1.

Zhotovitel předložil objednateli bankovní záruku na dodržení smluvních podmínek, kvality a
termínů provedení díla formou závazného bankovního příslibu ve výši 2% ceny díla bez DPH dle
Článku VII. odst. 1 této smlouvy. Tato bankovní záruka zajišťuje řádné provedení, dokonČení a
předání díla v souladu s podmínkami této smlouvy a její platnost je 30 dnŮ po sjednaném
termínu dokončení díla. Zhotovitel předloží bankovní záruku objednateli před podpisem smlouvy
o dílo. S ohledem na odkládací podmínky účinnosti smlouvy uvedenou v ČI. XX odst. 2 Smlouvy,
je zhotovitel oprávněn při podpisu smlouvy předložit objednateli pouze příslib o předložení
bankovní záruky (Či obdobný dokument). Samotnou bankovní záruku následně předloží
zhotovitel objednateli po naplnění podmínky stanovené v ČI. XX odst. 2 písm. b) této smlouvy a
to nejpozději do dne převzetí staveniště od objednatele.

2.

V případě prodleni zhotovitele s termínem dokončení díla předloží zhotovitel objednateli do 30
dnŮ od smluvního termínu dokončeni díla prodlouženi bankovní záruky o dobu stanovenou
objednatelem. v případě změny sjednaných terminů provádění díla je zhotovitel povinen při
podpisu dodatku ke smlouvě o dílo o této změně předložit objednateli doklad o odpovidajÍcÍm
prodlouŽeni bankovní záruky.

3.

Bankovní záruku na provedeni díla je objednatel oprávněn čerpat v případě, kdy zhotovitel
neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí objednateli zpŮsobenou škodu Či
smluvní pokutu.

4.

V den předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 2% ceny díla
dle článku VII. odst. 1 této smlouvy, která bude platit po dobu 12 měsíců od data předáni a
převzetí celého díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez
jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční
doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo
v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

5

Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhŮtě nepředloží, pak dílo
není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplněni této povinnosti, a to ve výši 50.000,- KČ
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XVIII.
Vyšší moc
1.

Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín
dokončení stavby, považuji mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňujici
splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavřeni této smlouvy a nemohou být
Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání,
pandemie, krizový stav nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc dle
této Smlouvy patří rovněŽ nemožnost realizace díla z dŮvodu klimatických podmínek. S ohledem
na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z dŮvodu
klimatických podmínek Zadavatel jeho požadavku na přerušení na delší období může a nemusí
vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odŮvodnit a přerušení z dŮvodu klimatických
podmínek musí vždy dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnŮ. O
dobu přerušení se prodlužuji terminy tím dotčené.

2.

Smluvní strana, u niž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyŠŠí moc odvolat
v souvislosti
s plněním
této
smlouvy,
je
povinna
neprodleně
písemně
doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož j o jejím
ukonČení, a to ve lhŮtě nejpozději 7 kalendářních dnŮ od vzniku a 7 kalendářních dnŮ od jejího
ukončení. Nedodrženi této lhŮty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyŠŠí moci.

3.

Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci
dočasně přerušují.

4.

Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyŠŠí moci, smluvní strany se
dohodnou na odpovídajÍcÍ změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plněni díla
dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna
jednostranným prohláŠením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od
této smlouvy.
XIX.
Ostatní ujednání

1.

Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujkIch podstatných porušení smlouvy,
tj.:
·
·
·
·

Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v ČI. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se
Zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodlouženi terminu,
Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyp|ývajÍcÍ z projektové dokumentace a
stavebního povolení,
Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdŮvodně připomínky autorského
dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná
nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem
Objednatele ve stavebním deníku.

2.

Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-ii se po uzavření smlouvy její
základní účel, v dŮsledku podstatné změny okolnostÍ, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v
případě zásahu vyŠŠí moci objednatel si vyhrazuje právo odstoup"t od smlouvy v případě, že mu
nebude poskytnuta podpora v rámci Operačního programu Životního prostředí.

3.

Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámeni o odstoupení doručeno druhé
smluvní straně. V případě odstoupeni je Zhotovitel povinen ihned po obdrženi písemného
oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které
opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou Škodu. Objednatel je povinen
uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.

4.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
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5.

Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávký,
práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.

6.

Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány
ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

7.

Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené
Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského
dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem
investora a koordinátorem BOZP.

8.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatkŮ,
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohláŠeny za dodatek této smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plněni.

9.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní
strany se zavazují bez zbytečných odkladŮ nahradit takové ustanoveni novým. Připadná
neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních
ustanovení.

10. PÍsemnosti se považuji za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručeni
odmítne Či jinak znemožní.
11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předáni a
převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako
dŮvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za dŮvěrné jsou smluvn'mi stranami
označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako ,,DŮvěrné" anebo
jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkov" této smlouvy újmu, bez
ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informaci. Za dŮvěrné se
nepovažuji jedině takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní
stranou uveřejněny. Takových informaci nebo podkladŮ nemůže být využito druhou smluvní
stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která
se poruŠeni dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.
12. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, Ministerstva pro
mÍstnÍ rozvoj, Ministerstva financi, auditorského orgánu, Evropské komise, Evropského účetního
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánŮ státní
správy kontrolu dokladŮ souviseýcích s projektem, stejně jako vstup do objektŮ a na pozemky
dotčené projektem a jeho realizaci. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti
dle toho odstavce i u svých dodavatelŮ u dodávek souvisejÍcÍch s projektem (tzn. zapracovat
uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho dŮvodu, že jsou hrazeny z veřejných
výdajŮ nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanoveni § 2 pÍsm. e) zákona Č. 320/2001,
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisŮ.
13. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotoveni smlouvy včetně jejich dodatkŮ, originály
účetních dokladŮ a dalších dokladŮ vztahujÍcÍch se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10
Jet od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k
výkonu kontroly projektŮ provést kontrolu dokladŮ souvisejÍcÍch s plněním této Smlouvy.
14. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcŮm Státního fondu životního prostředí, Ministerstvu
životního prostředí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu
dvoru a dalším kontrolním orgánŮm dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace
potřebné k zabezpečeni řádného výkonu kontroly a monitorovací Činnosti souvisejÍcÍ s finančním
příspěvkem poskytnutým zadavateli ze Státního fondu životního prostředí ČR a Evropského
fondu regionálního rozvoje.
15. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor
investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice
zákona o veřejných zakázkách.
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Smluvní strany si sjednávají odkládací podmínku úČinnosti této smlouvy tak, že tato smlouva \

XX.
Závěrečná ujednání
1.
2.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
nabude úČinnosti až v okamžiku splněni těchto dvou skutečnosti (pokud smluvními stranami
nebude dohodnuto jinak):
a) doručením oznámení Rozhodnutí poskytovatele dotace o přidělení finanční podpory a
současně
b) doručením vyjádření objednatele adresované zhotoviteli, že souhlasí s obsahem oznámení
uvedeného v tomto článku v odst. 2 v bodě a) této smlouvy a že může zhotovitel zahájit realizaci
díla.

3.

.

V případě, že smlouva nenabude úČinnosti dle odst. 2 a 3 tohoto Článku, dohodly se smluvní
strany, že se zhotovitel vzdává všech nárokŮ na jakoukoliv náhradu nákladŮ Či práv na náhradu
Škody z toho, že smlouva nenabyla účinnosti. Zhotovitel nemá nárok na jakékoliv odŠkodnění či
plnění vůČi objednateli, pokud před splněním odkládací podmínky účinnosti smlouvy činil
jakékoliv kroky k zajištění splnění této zakázky, nebude-li mezi smluvními stranami písemně
dohodnuto jinak.

4.

5.

6.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních
stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - položkový rozpočet stavby vC. rekapitulace celkových nákladŮ stavby
Příloha č. 2 - časový harmonogram postupu prací
Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelŮ
Příloha č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky
Smluvní strany shodně prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla
uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vŮle určitě, vážně a
srozumitelně a její autentičnost stvrzuji svými podpisy.

7.

Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Objednatelem na zasedání obce dne ...... číslo
usneseni ......, a to na základě řádně vyhláŠené a vyhodnocené veřejné soutěže.
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8.

V

Osoby podepíšujÍcÍ tuto smlouvu
oprávnění.

svým

podpisem

, dne: 4L1A. &gov jakubčovicích nad Odrou

za Objednatele:

stvrzuji

platnost svých jednatelských

dne: 30.10.2020
za Zhotovitele:

,,.,t ,,,;,,,,Ly¶:"
R) r· :-' C:"

Antonín Mucha

A
Metal MB s.r.o., Fůčfkova 172, Fulnek
P OvWQYľtZ' Oderská " J bčovice n.O.

Příloha č. 4 Smlouvy o dílo
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POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1.

2.

POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ
-

Objednatel poZaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníkŮ na
stavbě.

-

Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníkŮ se vztahuje na všechny pracovníky po celou
dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupuji na staveniště za účelem plněni
krátkodobého úkolu (např. pracovnici zajišťujÍcÍ dovoz a odvoz materiálu na staveniště).

-

Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný zpŮsob identifikace.
Zhotovitel seznámí vŠechny zúčastněné strany se zpŮsobem jednoznačné identifikace na
společném koordinačním jednání.

MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zhotovitel má povinnost:
3.

Zajištění zamezeni přístupu nepovolaným osobám na staveniště.
Zajištěni všech potřebných úklidových prací.
přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazeni neprŮhledné.

JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANÉHO DÍLA
-

Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jednolitého vzhledu celého realizovaného díla.
Odsouhlasené vzorky budou uloženy do depozitáře Objednatele na staveništi.
Objednatel požaduje jednolitost vzhledu celého díla.

4. FOTODOKUMENTACE
ZpŮsob zpracování fotodokumentace
-

Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech.
Každý snímek bude opatřen aktuálním datem pořízenL

Fotodokumentace stávajÍcÍho stavu před zahájením stavebních prací
-

Bude sloužit jako součást pasportizace.
Bude po celou dobu k djspozjcj Objednateli a zástupcŮm TDI na staveništi.
Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněná na jednotlivé
objekty, komunikace, zpevněné plochy, oplocení, travnaté plochy, zeleně, stálé dopravní
značení apod.

Fotodokumentace prŮběhu stavby
-

k
K
K
K

zakrývaným konstrukcím,
sítím a přípojkám před záhozem,
dodržení předepsaných technologiI,
prokázáni užitých materiáiů, výrobkŮ a technologií,

Fotodokumentace po ukončení realizace
-

Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokonČeného díla.

ZpŮsob odevzdáni fotodokumentace Objednateli
-

Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x
CD a lx tisk) Objednateli jako součást jednoho vyhotoveni Dokumentace skutečného
provedení stavby. Neodevzdáni kompletní fotodokumentace bude dŮvodem k nepřevzetí
dokončené stavby.

5.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE
-

Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.

I

-

6.

Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými orgány před
společným koordinaČním jednáním.

SOUČINNOST S OBJEDNATELEM

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ - PASPORTIZACE MAJETKU
-

Společná pasportizace
Objednatele.

stavu

staveniště

provedená

zástupci

Zhotovitele

a

zástupci

-

Podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu staveniště bude potvrzený podpisy
zástupcŮ obou stran.

-

Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost pasportizace.

ZAŠKOLENÍ OBJEDNATELE

.

-

Objednatel klade dŮraz na součinnost Zhotovitele v rámci zaškolení personálu Objednatele ve
věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené.

-

Termíny jednotlivých proškolení smluvní strany dohodnou v dostatečném předstihu a za
účasti všech stran se termíny uvedou do zápisu z kontrolních dni.

-

Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém
jazyce, a to již ve fázi proškolování.
Souhrn těchto návodÔ a manuálŮ, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci
přeýmacího řIzení, a to výhradně v Českém jazyce v 4 vyhotoveních.

-

Protokol o zaškolení personálu objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1
kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se
nepovažuje dílo za dokončené.

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)
-

Za prokazatelně vzniklé Škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání
staveniště do podpisu Zápisu o odevzdáni a převzetí staveniště ručí výhradně Zhotovitel.

-

V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajisti jejich odstraněni na své náklady
po předchozím projednáni na kontrolním dni se zástupcem Objednatele.

-

V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

DALŠÍ POŽADAVKY OBjEDNATELE:
Objednatel si vyhrazuje právo na pořizováni vlastni fotodokumentace v prŮběhu realizace.
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