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Smlouva o díIo

Číslo smlouvy objednatele: SM 20|3t0|52

,,Dodávka nových šatnícb skříněk v Zš genpor. Františka Peřiny, pracoviště
Socháňova |139119 a Laudova 1024lt0, Praha 6 - Repy..

uzavřená podle $ 536 a násl. zákonač).5|3l|99| Sb. obchodního zákoníku v platrrém znění

I. Smluvní strany

MěstsM ěást Praha 17
se sídlem: Žďanského č:.p.29tl|2b, 163 02 Praha 6
zastoupená: Bc. Jitknu Synlrovou, starostlrou Městsk,é čósti Praha 17
kontaktnítelefon.obecné:234 683 lll nebo 234 300 005
fax:235 300 129
IČ 0O23t223
DIČ: CZ0023I223

osoby určené ke kontakÍu se zhotovitelem jsou:

.cz
(dále jen objednatel)

a

ALFA3spol.sr.o.
se sídlem: K Blďtobyfu |525,530 02 Pardubice
zastoupená: Jiřím Ze|eným,jednatelem
IČ:42228t23
D|Č: C7A2228|23

zapsěna v oR vedeném: Ikajslcým soudem v Hradci Kriílové, oddíl C, vložka 69l
  

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět plnění

2.l. Podkladem pro uzavření smlouvy jsou zadávací podmínky objednatele uplatněné dle $
|2 odst.2 a $38 zái<ona č,. |3712006 Sb. v platném znění. Týo podmínky jsou pro
áotovitele zipazné.
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2.2. Předmětem p-lnění ze strany áotovitele je provedení díla: ,,Dodávka nových šatních
skřÍněk v ZS genpor. Františka Peřiny' pracoviště Socháňova 1139l|9 a Laudova
|024t|0,Praha 6 - Řepy...
Strívající kovové kóje budou demontoviíny a bude osazeno celkem 1119 ks šatních
skříněk ýpu AN 30 21R, ztoho 818 vZŠ Socháňova a 30l ks vZŠ Laudova.
skříňlíy budou instalovríny dle výkresových schémat a budou kotveny do podlahy a
současně mezi sebou. Stívající keramická podlaha bude zbroušena a plocha srovnána
samonivelaění stěrkou, nová nášlapná wstva bude provedena z keramiclcých
protiskluzových dlaždic 600 x 300 mm lepených do flexilepidla s vyspiárováním.
Přechod mezi stívající podlďrou a novou dlažbou bude řešen pomocí přechodov'ých
lišt, prostor šaten bude vymďován' Rozsah prací je d.án projektovou dokumentací a
qýkresem výměr. Barevné řešení šatních skříněk bude provedeno dle výkresových
schémat včetně tabulky s uvedením počtu skříněk jednotlivých barev, kÍeré jsou
nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 3.

Dílo bude zpracoviáno v rozsďtu cenové nabídky zhotovitele, vyhotovené na zéMadě
předané zadáv aci dokumentaoe.
a) Součástí plnění díla je:

- předríní atestu pouŽiých materiálů _ vše v českém juyce
- zabezpečení koordinace a řízenistavby
- účast pracovníků ďrotovitele při předárrí díla
- doklad o likvidaci odpadu
- předložení kontrolního a zkušebního planu stavby

b) Součástí montáŽních prací je:
- zařízeni staveniště
- zajištění stavby z hlediska BOZP, Po

c) součástí díla jsou všechny práce, které jsou k řádnému provedení díla nezbýné a o
kteých ďrotovitel váledem ke své kvďifikaci a zkušenostem měl nebo mohl
vědět. Současně zhotovitel prohlašuje, že se dostateěně sezniímil s předanou PD a
dokladovou částí, a že mu nejsou zrlěLmé žě.drné skutečnosti, pro které by nemohl
dílo reďizovat.

d) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí a
podle platebních podmínek ujednaných touto smlouvou, provede dodávku
stavebních a jiných ptací, dle předměfu smlouvy

e) Zhotovitel se zavazllje, že provede i veškeré nespecifikované a dodatečně
objednatelem požadované práce nad rámec projektové dokumentace, uýkazu
výměr a této soD, které vzniknou v pruběhu realizace a uvádění do provozu na
zák|adě dohody o ceně dle čl. IV.

f) Zhotovitel před zďrájením prací předá technologické posfupy pro jednotlivé druhy
stavební činnosti

Technická specifikace díla:
Dílo bude zpracováno vrozsahu stanoveném zadávací technickou a projektovou
dokumentací. Splněním předměfu plnění se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu
sjednaném v rámci této SoD jako celku ve sjednaném termínu a bez vad a nedodělků.
o před:íní apřevzetí díla bude podepsiín zápis oběma stranami.

Zhotovitel se zavazl$e provést dílo v bezvadné jakosti, z nouých materirílů podle
technologických a pracovních posfupů vyplývajících z PD. Zhotovitel je povinen
dodržovat ustanovení příslušných ČN a platrrých předpisů fýkajících se předměfu díla,
včetrrě požadavků na zajištění bezpečnosti práce dle ziíkona č.30912006 Sb., kterým

2.3.

2.4.
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se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poslqrtování
služeb mimo pracovněprávní vzlahy (zrákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci) a Nďízení vlády č,. 59|12006 Sb., o bližších minimrílních
poŽadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel do
stavby nezabuduje Žádný r".ýrobek, kteý nebyl certifikován.

III. Doba plnění

Čas plnění byl stanoven v souladu se soutěŽní nabídkou v termínech:

3.l. Zabá$eníprací: 15.07.2013
Dokoněení celého díla: 05.08.2013

3.2. Harmonogramrca|izace plnění je nedílnou součástí této smlouvyjako její příloha č. 2.

3.3. Doba plnění ujednaná touto smlouvou se prodlužuje v těchto případech:
a) objednatel včas nepředá staveniště zhotoviteli
b) z důvodu vyšší moci, živelná udiílost apod.
c) dojde-li během provádění stavebních prací k vyramému zvýšeď stavebních nebo

jiných prací oproti pracím uvedeným v předměfu této smlouvy nebo proti
nabídkovému vykazu výměr

d) pro nedostatek finančních prostředků na straně objednatele
e) nebude-li zhotovitel schopen pokraěovat v plnění díla pro překažky |ežicí na straně

objednatele

3.4. Úaaje o skutečnostech, jak je vpředchozím odstavci této smlouvy uvedeno, budou
zhotovitelem zapsány ve stavebním deníku a jejich věrohodnost bude potwzena
objednatelem.

3.5. Pro ýklad této smlouvy se za vyšší moc povaŽují okolnosti, které vznikly po uzavření
smlouvy, a které nemohly bý smluvními stranami předpokládány, přičemŽ se jedná o
neodvratitelné udiílosti mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla
ujednaného podle této smlouvy.

3.6. V případě, Že důvody vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana povinna
neprodleně o takové skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu.

IV. Cena díla

4,I. Cena díla je sjednána jako pevná a neměnná ve výši:

Cena celkem bez DPII 3 263 901.35 Kč
DPH 21 Vo 685 419'28 Kč
Cena celkem s DPH 3 949 320.63 Kč

Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a to cena nejvýše přípustná. Tuto cenu je
možné překročit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě.

Cena je podrobně specifikovrína v poloŽkovém rozpočfu (nabídky)' kteý tvoří
nedílnou souěást této smlouvy jako její pffloha č. l.

Úprava smluvních cen v pruběhu realizace stavby je možrtá

4.2.

4.3.
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4.4.

- vpffpadě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaŽeny ve
vykazu výměr a jsou nezbynré ke zhotovení díla (vícepráce). Cena těchto prací,
pokud ji nebude možto určit z jednotkových cen obsažených ve vykazu qiměr,
bude stanovena podle cen URS plahých v době provádění díla,

- dojde-li ke zrrrěně standardů, projekfu ěi rozsahu prací vymezených zadávacimi
podmínkami veřejné zakirky vyvolaných objednatelem, nebo pruběhem výstavby.
Cena těchto vícepracíméně prací, pokud ji nebude možto určit zjednotkových
cen obsaŽených ve rnýkazu qiměr, bude stanovena podle cen URS platných v době
provádění díla,

- úprava sjednané ceny díla a jeho částí v pruběhu rea|izace stavby včetně stanovení
konečné ceny musí byt stanovena dohodou smluvních stran a to formou písemného
dodatku k této smlouvě'

- v případě, že bude v pruběhu prací uvedená sazba DPH zákonem o dani z přidané
hodnoty zvýšena nebo snížen4 má právo zhotovitel účtovat k ceně plnění daň
v souladu s akturílním zněním zikona.

Jakékoliv pouŽití nďrradních materiiílů, jiných technologií a pffpadné nutné práce nad
rámec SoD je áotovitel povinen předem projednat a odsouhlasit s objednatelem a
případně s projektantem. Pokud práce nad riímec SoD provede ztrotovite| bez
předchozího projednání a odsouhlasení objednatele, není tento povinen provedené
vícepráce zap|atit.
PoužitÍm dražších materiálů a výrobků nevzniká zhotoviteli právo uplatňovat změnu
dohodnuté ceny, pokud není použití takoých materirílů důsledkem zrrrěny PD či
důsledkem požadavků obj ednatele.

Drobné odchylky od projektu budou mezi smluvními stranami zachyceny a stwzovány
ve stavebním deníku. Zásadni odchylky musí odsouhlasit autorslaý dozor a objednatel
a budou předmětem dodatku k této smlouvě. Zároveň musí bÍ vypracoviína
dokumentace těchto změn. Zmény materiálů budou zapisovány do stavebního deníku,
konstrrrkční a jiné změny budou zapisovány do deníku víceprací a méně prací a budou
kromě zápisu do tohoto deníku dokumentovrány zvlášfirím ýkresem nebo zakresleďm
do jednoho (pro tento účel vyčleněného) pare projekfu.

V. Místo plnění

Místem plnění je ZŠ genpor. Františka Peřiny, pracoviště Socháriova ||39/|9 a
Laudova toz4l|O,Prďra 6 _ Řepy.

VI. Povinnosti obiednatele

objednatel se zavaanje za provedení díla dle ěl. II. zap|atit zhotoviteli cenu dle čl. IV.
této SoD za podmínek v této smlouvě starrovených.

objednatel předá staveniště zhotoviteli obvyklým způsobem prosto práv fietí osoby a
to nejpozději do dne zďuíjení prací dle této SoD. Staveniště bude předano zlrotoviteli
k bezplatnému pouŽití po dobu výstavby.
o převzetí staveniště bude sepsrín zápis podepsaný oběma stanami.

Staveništěm se rozumí prostor určený objednatelem pro stavbu azaÍízent staveniště.
objednatel odevzdá ďrotoviteli celé staveniště najednou tak, aby zhotovitel na něm
mohl začít práce podle předaného projekfu a řádně v nich pokraěovat.

4 .5 .

6 .1 .

6.2.

6.3.
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Na staveniště mohou vsfupovat jen pověření pracovníci objednatele, zejména
technic[ý dozor a zásfupce projektanta vykonávající autorský dozor. Zařizeni
staveniště zaberyečuje zhotovitel, jeho cena je součástí ceny za dílo.
Zhotovitel zabezpečí na své níklady dopravu a skladoviíní všech materiálů, stavebních
hmot a dílců, výrobků, strojů azaŤízeru a jejich přesun ze skladu na staveniště.
objednatel poslrytne v objektu šatnu, WC, sklad, vodu za úhradu, napojení na
elektrickou energii. - dodavatel si zajistí vlastrrí měření a el. energii uhradí dodavateli
el. energie ( PREdistribuce a.s.).

6.4. objednatel zabezpeěuje výkon autorského dozoru v rozsďru vyplývajícím z projektu
a technický dozor objednatele. Jména osob oprávněných k výkonu autorského
a technického dozoru, sdělí objednatel zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

6.5. objednatel má vy|uazeno právo kontrolovat dílo v pruběhu výstavby. Termíny
pravidelných kontrolních dnů budou stanoveny při zahájeru ptací zápisem ve
stavebním deníku.

VII. Povinnosti zhotovitele

7.l. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy provést dílo v rozsahu dle čl. il této
SoD, a to na svůj nríklad a nebezpečí.

7.2. Zhotovitel ponese na svůj naklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého
díla.

7.3 V rrímci sjednaného plnění zhotovitel zabezpeěírealrizaci prací.

7.4, Naklady spojené s vyt.ýěením stavby, skládkovaním sutě a vybouraných hmot jakoŽ i
všechny ruíležitosti s těmito činnostmi spojenými si zajišťuje zhotovitel ve vlastní
režii.

7,5. Zhotovitel se zavazllje akceptovat případné poŽadavky objednatele na provedení prací
nad rámec sjednaného předměfu plnění.

7.6. Zhotovitel zabezpečí na své nríklady odstranění odpadů a nečistot, které jsou
qýsledkem jeho činnosti. Zhotovitel se zavan,$e udrŽovat pořádek a čistofu na
staveništi a odpovídá za škodu způsobenou neplněním této povinnosti.

7.7. Zhotovitelje povinen nejpozději do 5 dnů po podpisu zápisu o přeďíní a pÍevzetí dí|a
vyklidit staveniště. Pro pffpad prodleď je áotovitel povinen zap|atit smluvní pokutu
ve výši 10.000,. Kč zakůdý den prodlení'

7.8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdtaví vlastních pracovníků včebrě
zaškolení a dodržování protipoŽárních předpisů.

7.9. Zhotovitel je povinen - v rámci dohodnuté ceny - zajistit vyložení, správné skladovríní
a uložení všech materiálů (stavebních hmot a výrobků), použifých při reďizaci díla
této smlouvy, jakož i staveništní svislou dopravu.

7.|0. Zhotovitel bude dbát podmínek pro odběr el. energie a vody, kÍeré stanoví objednatel
v protokole o předríní staveniště. Zhotovitel si zajistí vlastrrí měření el. energie, které
uhradí přímo dodavateli el. energie (PREdistribuce a.s.).
Náklady na odběr vody uhradí zhotovitel nazák|adě odeětu vodoměru objednateli.
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7.|I. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistofu na staveništi, zaÍízeni staveniště a dotčených
prostorách.

7.l2. Na poŽadavek objednatele je zhotovitel povinen dopracovat zpracovartý HMG do
provádění denních prací po stavebních činnostech, pokud to vyžaduje posfup
stavebních prací a zájem objednatele.

7.|3' Zhotovitel je povinen před zahájením díla (při předání staveniště) předat objednateli
seznam všech subdodavatelů, kteří se budou na provedení díla podílet v finančním
objemu prací větším než70%o

7.|4. Zhotovitel vplném rozsahu zodpovídá za způsobené škody objednateli a třetím
osobám. Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby být pojištěn. Před podpisem
smlouvy předloží uchazeč pojistrrou smlouvu v kopii, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, minimrílní pojistná částka
je 20 mil. Kě.

7.|5. Zhotovitel předloží pŤi zahájeru stavby jmenný sezÍam všech pracovníků, kteří se
budou podílet na ýstavbě. Pracovníci budou viditelně označeni.

7,16. Zménu subdodavatele, prosfrednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím
Ťizeni kvalifikaci, možno provést pouze se souhlasem objednatele.

7.|7 ' Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 60 dnů po splnění smlouvy seznam
subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za
plnění subdodávky uhradil více než 10oÁ zcelkové ceny veřejné zakázky. Nesplnění
této povinnosti je dle $120a zákona 13712006 Sb. o veřejných zakávkirch správním
deliktem dodavatele.

8.2.

VIII. Dodací podmínlry

PoŽadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí obecně závazrtými předpisy. Na
stavbu budou pouŽity materiiíly I. jakostní řídy s parametry odpovídajícími projektové
dokumentaci. Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel vzorky a normou nebo
předepsané atesty materiálů, které hodlá použít do stavby.

Stavební deník ( dále SD)
1) Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební

deník. Do deníku se zapisují všechny skuteěnosti rozhodné pro plnění smlouvy,
jakojsou údaje o časovém postupu praci, zdůvodnění odchylek od projektu apod.
objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele vyjadřovat
své starrovisko. SD je zhotovitel povinen uložit tak, aby k němu měl přísfup
zásfupce objednatele vykonávající technický dozor.

2) Je zakžu;éno zápisy ve SD přepisovat, škrtat a dríle ne|ze z denftu vytrhávat
jednotlivé listy.

3) SD se skládá z úvodního lisfu, denních záurrrmů a příloh. Uvodní list obsahuje:
nánev a sídlo objednatele, projektanta a subdodavatelů a změny těchto údajů,
identifikační údaje stavby podle projektu, přehled uzavřených smluv, seznam
dokladů a uředních opatření ýkajících se díla, sezÍrÍrm projektové dokumentace'

4) Denní zéunamy se píší do knihy s očíslovanými listy se dvěma oddělitelnými
prupisy.

8.1 .
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8.3.

5) V deníku se pruběŽrě vymačují doklady, které se v jednom vyhotoveď ukládají
pfimo na stavbě, jako jsou smlouvy, ýlaesy dokumenfující odchylky apod.

6) Denní zázl.tamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí případně jeho zásfupci
dle smlouvy v den, kdy byly práce prováděny nebo kdy nastaly okolnosti, které
jsou předmětem zápisu. Při denních zápisech se nesmí vynechávat volná místa.
Mimo stavbyvedoucího mohou provádět poťebné záznamy pracovníci uvedení v
této smlouvě o dílo, ástupce přímého investora, zástupce projektant4 kteý
provádí autorský dohled projektanta a orgríny strífrrího stavebního dohledu,
popfipadě jiné pověřené organy.

7) Jest|tže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným ápisem objednatele nebo
projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 prac. dnů, svoje stanovisko, jinak
se má zato,že s obsahem souhlasí.

8) Stavbyvedoucí je povinen předložit denní zěunarrry zásfupcům objednatele
nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první prupis. Techniclcý dozor
příjem potwdí. Jestliže TDI nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3
pracovních dnů do SD s uvedením důvodů' jinak se má za to, Že se zápisem
souhlasí.

9) Zhotovitel je povinen uložit druhý prupis denních zi'rnam'ů odděleně od originálů
tak, aby byl k dispoziciv pffpadě ztáw originálu.

10)Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí dnem podpisu protokolu o převzetí
díla, resp. odstraněním vad v něm uvedených.

Případný zápis ve stavebním deníku, jež by zavazova| některou ze stran pffmo k
dohodě o změně cen sjednaného díl4 víceprací, zrrěně termínu dokončeď a úprav
záruěni doby, bude považovětnzabezpředměhý s vfiimkou ustanovení č1. X.
Jakékoliv úpravy nebo mrěny těchto skuteěností lze řešit pouze na podkladě vzájemné
dohody stafutrímích zásfupců, a to výhradně formou písemného dodatku k SoD nebo
uzavřeďm SoD nové.
Lhůty pro vyjádření nrímitek ve stavebním deníku pozbývají platnosti pokud
zhotovitel jakýmkoliv způsobem ^íží nebo znemož.ni oprávněnému zástupci
objednatele pffstup ke SD.

Zhotovitel je povinen vyzlat objednatele ke kontrole prací, které budou z'akrfi,
písemně ve stavebním deníku min. 3 dny před zďrr5rtím. V případě nepfftomnosti
technického dozoru na stavbě jej .ďrotovitel vyrozumi ziroveřt telefonem nebo faxem.
V případě' že se zásfupce objednatele, aě řádně vyz-látn, ke konÚole nedostaví, můŽe
zhotovitel předmětné práce zakrý. Nezakryje-li áotovitel práce s ohledem na vážnost
takovýchto ptaeí a vyčká déle než dohodnuté 3 dny, má právo na uplatňovaní změny
dohodnutého času plněď.
Učast objednatele na kontrole zaksývaných prací ail zakÍ,Jti prací ďrotovitelem za
neúčasti objednatele nezbavuje zlrotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla" ani
odpovědnosti vyplývajici ze zárvky a vadného plnění.

Dozor objednatele má právo nařídit zrnocněnci zhotovitele přerušení, zastavení nebo
pokračoviíní prací, a to i v případě, jestliže zmocněnec z}rotovitele s takovým
rozhodnutím nesouhlasí. Pffkaz musí být vykonrín bezodkladně, přiěemž vzniklé
rozTory a jejich následky budou předmětem dodatečných jednání mezi zhotovitelem a
objednatelem vyvolaných do 3 pracovních dnů. Zejména je dozor oprávněn dát
pracovníkům zlrotovitele přikaz přerušit práce, je-li ohroŽena bezpečnost provádění
díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

8.4.

8.5.
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IX. Financování

I g.t. Financoviíní díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran takto:
- fakturace dle ucelených částí odsouhlasených TDI investora na zakladě

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek
- zjišťovací protokol skuteěně provedených prací potwzený objednatelem bude vždy

pfflohou faktury se zdaniteln;im plněním
- falrÍurace díla do výše 80oÁ ceny díla, pozastrívka ve výši 20oÁbude proplacena po

odstranění vad a nedodělků a po úplném předání díla
- daňový doklad bude vystaven do 15 dnů, nejpozději do 7. kalendrířního dne

následujícího měsíce, ode dne uskutečnění zdanitelného plnění
- fakfury objednatel uhradí do 21 dnů od prokazatelně doručené a schválené faktury

do sídla zadavate|e.
- pro případ, že by áotovitel nedodržel dohodnuý termín dokončení díla, je

objednatel oprávněn po řádném předání díla vystavit fakturu na smluvní pokufu dle
této SoD

- vzájemné pohledávky mohou bý řešeny zápočtem mezi oběma smluvními
stranami

9.2. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti podle $ 28 odst'2 písmeno a) až k)
zákonač.235l2004 Sb. o DPH, ve mění pozdějších předpisů a další náležitosti:
- nénev a sídlo a registrační čísla 1tČ, olČ; smluvních stran
- údaj o zápisu firmy v oR
- bankovní spojení _ číslo účtu
- evidenční číslo daňového dokladu
- číslo smlouvy objednatele
- předmět díla a rozsah provedených prací
- cenu bez daně
- sazbudaně
- celkovou ěastku k úhradě
- datum vystaveď daňového dokladu, doba splatnosti, dafum zdanitelného plnění
- razítko a podpis
- přílohou bude zjišťovací protokol skutečně provedenýchprací

V případě, že faktura nebude vystavena v souladu s touto smlouvou a nebude
obsďrovat náležitosti v této smlouvě uvedené, objednatel je oprávněn vrátit ji
áotoviteli k přepracování nebo doplnění. V takovém případě začíná běžet nová lhůta
splatrosti dnem doručení opravené fakfury objednateli'

9.3. Dle $ 92e zžkonač.23512004 Sb. zákona o DPH, nebude u veřejné zakázky uplatněno
přenesení daňové povinnosti. SplaÍrost faktur je 2l dnů od prokazatelně doruěené a
schválené fakfury do sídla zadavate|e.

X. Přerušení prací

10.1. Pokud dojde k přerušení prací zdůvodu výslqrtu skryých překráŽek bránících
rnýstavbě, odsouhlasených objednatelem, bude přerušení zapsárro ve stavebďm deníku
a zhotovitel má právo sjednat dodatkem k soD přiměřené prodloužení lhůty uýstavby
o dobu přerušení nebo nezbyně nutnou dobu související s přerušením prací.
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10.2. Pokud objednatel zjistí závažné nedostatky v reďizaci díla na straně áotovitele, můŽe
práce zastavit nebo přerušit do doby provedení nápravy. Doba přerušení jde na vrub
áotovitele.

XI. Garance

l1.l' Zhotovitel přebírá záruku na dílo jako celek po dobu72 měsíců.
Záruční lhůty počínajíběžet ode dne podpisu zápisu o předríď - převzetí stavby oběma
smluvními stranami.

Ll.2. objednatel je povinen reklamovat vady písemně, e-mailem nebo faxem bez
zbyteěného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí bý vady popsány. Rovněž
musí bý stanovena lhůta k jejich odstranění.

11.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně, e-mailem,
nebo faxem zahájit reklamační řízeru na místě. Pokud objednatel v reklamaci výslovně
uvede, že se jedná o haviírii, je áotovitel povinen nastoupit na odstranění vady do 24
hodín od nahlášent závaďy. V pffpadě havárie uplatňuje objednatel reklamaci mailem,
telefonicky nebo jinou rychlou formou.
Zhotovitel odstraní veškeré uznané vady díla v zríruční době ve lhůtě do 15 dnů od
uznáni reklamace (nebo ve lhůtě písemně dohodnuté), a to bezplatně. Neuznaná
reklamace nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za reklamovanou vadu.

1l.4. Reklamaci lze uplatrrit nejpozději do posledního dne zíruční doby, přičemž i
reklamace odeslaná objednatelem poslední den ziíruční doby se považuje za včas
uplatrrěnou.

1l'5. JestliŽe zhotovitel neodstraní uznanou reklamovanou vadu ani do 10 dnů po uplynutí
lhůty viz bod 11.3, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou
specializovanou firmu, zhotoviteli to písemně oznátmi a bude na něm uplatňovat
finanční plnění.

11.6. Zhotovitel předloží bankovní ziáruku k zajištění splnění závazki áotovitele
z odpovědnosti za vady díla v z:áručď době ve \ďši 30 000,- Kč a to k zajištění
řádného plnění závazklů zhotovitele vyplývající z poslrytnuté zitnfry, věetrě úhrady
smluvních pokut. Bankovní zátri:Jria bude vystavena fuzemslcým peněžním ústavem,
splafrrá na výzrnr objednatele. Bankovní záruka bude předána při předríní díla.
Bankovní zánlka může být nalvazena složením finančních prosťedků na účet

)' kde bude po dobu zžruěru lhůty na zajištění
závazkil z poslqrtrruté zárvky. Bankovní zátrvka bude složena na účet objednatele
nejpozději při předání díla. Po skončení zátučttt lhůty budou prostředky wěrceny zpět
na účet zhotovitele.

XII. Předání díla

I2.|. Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku omiímit objednateli, nejpozději 3
dny před termínem dokončení díla, kdy bude dílo připraveno k předríní. objednatel je
pak povinen do 5 kalendářních dnů od této výzvy přejímací řízeru svolat a řádně v něm
pokračovat. Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku oznrímit objednateli
ukončení dílčí části prováděného díla a objednatel je povinen zahájit přebírání této
ěásti díla.
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l2.2. Zhotovitel je povinen připravit a u přejímacího řízení předložit:
- zápisy a osvědčení pouŽiých materirílů
- zápísy o vyzkoušení smontovaného zařizeni, o provedených revizích, protokoly o

provedených provozních zkouškách apod. v rozsahu dle PP a ČN
- stavební deník
- doklady o likvidaci odpadu
Bez těchto dokladů ne|ze považovat dílo za dokončené a schopné předaní.

I2,3. o pruběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis. JestliŽe objednatel odmítrí dílo
převzít,je povinen do zápisu uvést své důvody.

I2.4. Dílo je řádně dokončeno jestliže nevykazuje žádné vady a nedodělky a je předríno
objednateli na zál<|adě zápisu o předríní a převzetí díla, podepsaného odpovědnými
zásfupci smluvních stran. Dokladem o předríní a převzeti díla je zápis podepsaný
zásfupci obou smluvních stran. Specifikace vad a nedodělků, pffpadně způsobu jejich
odstranění bude fuořit přílohu zápisu o předání a převzetí díla.

I2.5. Vadou se rozumí podstafirá odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla
stanovených projektem, touto smlouvou či obecně závazným předpisem' Nedodělkem
se rozumí nedokončená ěást díla oproti projekfu a smlouvě.

12.6. Zhotovitel odpovídá za vady dle přísl. ust. obchodního zríkoníku. Zhotovitel rovněž
odpovídá za sh'rýé vady, které jsou důsledkem porušení povinností zhotovitele nebo
porušení pracovních a technologických posfupů.

|2,7. Zhotovitel nese odpovědnost za řádné provedení díla z hlediska stavebního,
bezpečnosti práce, ochrany zdraví apoŽátrru ochrany.

L2.8, Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené objednavateli či třetím osobám, které
vzniknou těmto subjektům v příčinné souvislosti s činností zhotovitele, jeho
zaměstnanců, případně subdodavatelů, spojenou s plněním předměfu díla.

XIII. Smluvní pokuý

l3.1' Pokud áotovitel nedokončí celé dílo ve sjednaném termínu dle člránku III., zaplatí
objednateli smluvní pokufu ve ýši 15 000,- Kě za'každý i zapoěaý den prodlení.

13.2. Pro případ, že by objednatel neuhradil fakturu ve smluveném termínu dle této soD,
unává objednatel, smluvní pokutu ve výši 0,050Á z fakturované částky zakaždý den
prodlení s úhradou.

13.3. Pokud dojde ze strany objednatele k prodlení s úhradou dohodnutych plateb dle této
SoD o více než 30-ti kalendářních dnů, je zhotovitel oprávněn pozastavit práce a o
futo dobu prodlení prodloužit dobu výstavby.

L3.4. V případě, že zhotovitel nedodrŽí lhůfu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při
přejímce stavby, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za
každý zjištěný pfipad a den prodlení.

l3.5. Vpřípadě, Že zhotovitel nedodrŽí povinnost provádění pruběŽného denního uklidu
stavby, zaÍízeni staveniště a dotčených prostor, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokufu ve ýši 1 000,- Kč zakaždý zjištěný případ a den prodlení.
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|3,6. V případě, že zhotovitel ukládá stavební materiiíl nebo stavební suť mimo určené
prostory, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, za každý zjištěný
případ a den prodlení.

|3.7, V případě, že áotovitel nenastoupí k odstraňověni zfuuěruch vad ani do deseti dnů od
dohodnutého termínu, je povinen zap|atit objednateli smluvní pokufu ve výši 10 000,-
Kě zakaždý den prodlení.

13.8. V případě, že zhotovitel nedodrží dohodnutou lhůtu pro zpracování akfualizace
harmonogramů, je povinen zap|atit objednateli smluvní pokufu ve výši 5 000,- Kě za
kůdý den prodlení'

13.9. V případě, že zhotovitel nedodržujeBOZP,je povinen zap|atit smluvní pokutu ve výši
5 000,- Kč zakaŽdý zjištěný případ.

13.10. Vpřípadě, že zhotovitel nepředložení technologický předpis, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. Je to důvod
k zastaveď stavby.

13.11. Vpřípadě, že zhotovitel provede změnu subdodavatele vrozporu sčl. 7.|7 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu l0 000,- Kč zakaždý zjištěný
případ'

13.12. Pokud v důsledku porušení smluvní povinnosti dle čl. 7.I8. ze strany zhotovitele bude
objednateli příslušným orgiínem uložena sankce či jiná povinnosti k zaplacení, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu, která mu v důsledku takovéhoto
porušení podmínek vmikne.

1 3. l 3. Y zájemné pohledávky mohou byt zapoěítány.

L3.L4. Zap|aceni smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody

XIV. odstoupení od smlouvy

l4.l. objednatel může odstoupit od smlouvy :
- jestliže je zhotovitel v prodleď s termínem dokončení díla z důvodů na jeho straně

a z jeho chovrání je ďejmé, že termín dokončení díla (i jeho částí) nebude dodrŽen
a zhotovitel neposlryfire objednateli po jeho výzvě dostatečnou jistotu v této
záůeŽitosti. Za podstatrré porušení smlouvy bude povďováno opoždění stavebních
prací o více jak 14 dnů proti termínům schválených vtéto smlouvě a termínech
stanovených dle HMG viz. ě|.III odst. 3.2.

- zhotovitel opakovaně nerespektuje nařizenizásfupců objednatele
- áotovitel provádí dílo v rozporu s projektem, nebo provádí dílo takovým

způsobem, kter1ý nenaznačuje rnýslednou kvalifu díla.

I4.2. odstoupení od smlouvy musí bý oznámeno písemně. V tomto pffpadě má odsfupující
strana právo žádat odpovídající nahrady a vyrovniíní ve smyslu obchodního zríkoníku
pro důvody zavinéné druhou stranou.

XV. ostatní uiednání

15.1. Kontrolní den se bude konat pravidelně lx ýdně, pokud nebude dohodnuto jinak.
Termíny budou dohodnuty při předrání staveniště.

S t r ana l l ( c e l kem13)



15.2. obě smluvní strany se zavazllji, že obchodní a technické iďormace, kÍeré jim byly
svěřeny druhou stranou nezpřístupní třetím osobiím a že $o iďormace nevpžijí
jinak, nežli k plnění účelu této SoD.

l5.3. Tato smlouva může být měněna jen písemnou formou dodatky podepsanými
stafutamími organy obou smluvních stran'
Pro plaÍrost dodatku se vyžaduje dohoda o celém texfu.

Smluvní strany rnýslovně prohlašují, že jsou si vědomy toho, Že jejich závazkoý vztah
zakJádaný touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem. Diíle strany sjedniívají, že
pokud nebylo v této smlouvě ujednríno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývajici a
vznikající (včetně práv apovinností stran) obchodním ziákoníkem v platném zrrěru.

15.4. Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu stran ve věcech obsaŽených v této smlouvě.
Žaana pina dohoda, prohlášení či příslib učiněný kteroukoliv ze smluvních stran, které
nebudou zakofueny v této smlouvě, nebudou právně závanté, pokud tak tato smlouva

ýslovně nestanoví'

15.5. Tato smlouvanabýváplatrosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

l5.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou pfflohy:
l) položkový rozpočet (ako podklad pevné ceny)
2) harmonogram rcalizace plnění
3) barevné řešení skříněk

15.7 Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrŽí zhotovitel a
tři výtisky obj ednatel.

15.8 Tato smlouva, případně její změny či dodatky, výše skuteěně uhrazené ceny a sezlam
subdodavatelů dodavatele bude uveřejněna na profilu zadavate|e v souladu s $ l47a
zákonaě. L3712006 Sb. o veřejnýchzakánkách ve znění pozdějších předpisů

15.9 Tato smlouva se uzavírá na zěk|adě usnesení RMČ č. Us RMČ 000138/2013 ze dne
22.5.2013.

XVI. Podpisy smlouvy

Smluvní strany prohlašují, Že si futo smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednrání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě , vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo zanápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany
se dohodly na celém obsahu smlouvy a její autentiěnost potwzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: ..0//, il,il42
- 2 -t,7- 7013

V Praze dne:

ALFA 5.ř:o.

aIfuFÍ K B| 7525
*irďubiee

r
|Č0:4227u: 222818 @
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DoLoŽKA

Potvrzujeme ve smyslu $ 43 z. ě. |3|12000 Sb. v platrrém znění,
žsby|y splněny podmínky pro platnost právního úkonu

v souladu s usnesením RMČ č. Us RMČ 000138/2013 ze dne22.5,2o13
- 2 -07- 2013
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