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Smlouva o díIo
Číslo smlouvy objednatele: SM 20|310|53

,,Dodávka nových šatních skříněk v ZŠ Jana Wericha, Španielova ||||t|g,Praha
6 - Repy"

uzavřená podle $ 536 a niísl. zžkonač; 5|3l|99| Sb. obchodního zákoníku v platrém znění

I. Smluvní stranv

Městslcí část Praha 17
se sídlem: Žalanského č,p.29lA2b, 163 02 Prďra 6
zastoupená: Bc. Jitlrou Synlavou, starostkau MěstsM části Praha ]7
kontaktnítelefon-obecně:234 683 ll1 nebo 234 300 005
fax:235 300 129
IČ 0023|223
DIČ: CZ0023I223

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:

.cz
(dále jen objednatel)

a

ALFA3spol.sr.o.
se sídlem: K Blúobytu |525,530 02 Pardubice
zastoupená: Jiřím Zeleným,j ednatelem
IČ:42228|23
DIČ: CZ42228|23

zapsěna v oR vedeném: IQajshým soudem v řIradci Kriílové, oddíl C, vložka 691

osoby oprávněné ke smluvnímu jednríní:

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět plnění

2.|. Podkladem pro uzavření smlouvy jsou zadávací podmínky objednatele uplatněné dle $
12 odst,2 a $38 zéů<ona č,. 13712006 sb. v platrrém znéni. Tyto podmínky jsou pro
zhotovitele závazné,
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2.2. Předmětem plnění ze strany zhotovitele je provedení díla: ''Dodávka nových šatních
skříněk v ZS Jana Wericha, Spanielova |tll{lg, Praha ó - Repy...
Stávající kovové kóje budou demontoviíny a bude osazeno 550 ks šatních skříněk typu
AN 30 2 l R. Skříňky budou instalovarry dle výkresového schémafu a budou kotveny
do podlahy a současně mezi sebou. Stívající podlaha ze saduritu bude odstraněna a
powch pod ní zbroušen; strívající keramická podlaha bude zbroušena a plocha
srovnána samonivelační stěrkou. Nová nášlapná wstva bude provedena z keramických
protiskluzových dlaždic 600 x 300 mm lepených do flexilepidla s vyspároviíním.
Přechod mezi stavající podlahou a novou dlaŽbou bude řešen pomocí přechodouých
lišt, prostor šaten bude vymalován. Rozsah prací je dan projektovou dokumentací a
rnýlcresem výměr. Barevné řešení šabrích skříněk bude provedeno dle výkresového
schémafu včetrrě tabulky s uvedením počtu skříněk jednotlivých barev, které jsou
nedílnou této smlouvy jako její příloha č. 3.

Dílo bude zpracováno v rozsahu cenové nabídky zhotovitele, vyhotovené na záťr-ladé
předané zadáv aci dokumentace.
a) Součóstí plnění díla je:

- předríní atestu použiých materirílů _ vše v českém jazyce
- zabezpečení koordinace a Íízeni stavby
- účast pracovníků zhotovitele při předaní díla
- doklad o likvidaci odpadu
- předložení kontrolního a zkušebního plránu stavby

b) Součástí montáŽních prací je:
- zaÍízent staveniště
. zajištění stavby z hlediska BOZP' Po

c) součástí díla jsou všechny práce, které jsou k řádnému provedení díla nezbýné a o
kteých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl
vědět. Současně zhotovitel prohlašuje, že se dostateěně sezriímil s předanou PD a
dokladovou ěástí, a že mu nejsou známÉ žádné skutečnosti, pro lÍeré by nemohl
dílo reďizovat.

d) Zhotovitel se touto smlouvou zavazltje, Že na svůj nríklad a na své nebezpečí a
podle platebních podmínek ujednaných touto smlouvou, provede dodávku
stavebních a jiných prací, dle předměfu smlouvy

e) Zhotovitel se zavaztlje, že provede i veškeré nespecifikované a dodatečně
objednatelem požadované práce nad riímec projektové dokumentace, výkanl
výměr a této soD, které vzniknou v pruběhu realízace a uvádění do provozu na
zéMadě dohody o ceně ďe ěl. IV.

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

Technická specifikace díla:
Dílo bude zpracoviíno v rozsahu starroveném zadávací technickou a projekÍovou
dokumentací. Splněním předměfu plnění se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu
sjednaném v rámci této SoD jako celku ve sjednaném termínu abezvad a nedoděllni.
o předrání apřevzetí díla bude podepsrán zápis oběma stranami.

Zhotovitel se zavazlje provést dílo v bezvadné jakosti, z nových materiálů podle
technologických a pracovních po.stupů vyplyvajících z PD' Zhotovitel je povinen
dodržovat ustanovení příslušných CN a plafrrých předpisů ýkajících se předmětu díla,
včetně požadavků na zajištění bezpečnosti práce dle zákona č.309/2006 sb., kterým
se upravují dďší požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

2.3.

2.4.
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vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdravi při činnosti nebo poskytovríní
sluŽeb mimo pracovněprávnívztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 59112006 sb., o bližších minimálních
požadavcich na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel do
stavby nezabuduje žádný vyrobek, který nebyl certifikoviín.

III. Doba plnění

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

3'1. Zabájení prací: 08.07.2013
Dokončení celého díla: 29.07.2013

3.2. Harmonograrnrealízace plnění je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.

3.3' Doba plnění ujednaná touto smlouvou se prodlužuje v těchto pffpadech:
a) objednatel věas nepředá staveniště áotoviteli
b) z důvodu vyšší moci, žive|ná událost apod.
c) dojde-li během provádění stavebních prací k vyrazrému zvýšení stavebních nebo

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

d) pro nedostatek finančních prostředků na straně objednatele
e) nebude-li zhotovitel schopen pokračovat v plnění díla pro překáĚý |eŽící na straně

objednatele

3,4' Úaaie o skutečnostech, jak je vpředchozím odstavci této smlouvy uvedeno, budou
zhotovitelem zapsány ve stavebním deníku a jejich věrohodnost bude potwzena
objednatelem.

3.5. Pro výklad této smlouvy se za vyšší moc povaŽují okolnosti, které vznikly po uzavření
smlouvy, a lrÍeré nemohly byt smluvními stranami předpokládiíny, přičemŽ se jedná o
neodwatitelné události mimořádné povďry mající bezprostřední vliv na plnění díla
ujednaného podle této smlouvy.

3,6. Vpřípadě, že důvody vyšší moci pominou, je dotěená smluvní strana povinna
neprodleně o takové skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu.

IV. Cena díla

4.|. Cena díla je sjednana jako pevná a neměnná ve výši:

Cena celkem bez DPH 1 9E6 70520 Kč
DPH 2l Vo 417 20E.09 Kč
Cena celkem s DPH 2 403 913.29 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.

4,2' Cena je podrobně specifikována v položkovém rozpočtu (nabídky)' kteý tvoří
nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. l.

4.3, Uprava smluvních cen v pruběhu reďizace stavby je možná..
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4.4.

- vpřípadě 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 rn.iměr,
bude stanovena podle cen URS platrých v době provádění díl4

- dojdeJi ke zrrrěně standardů, projektu či rozsďru prací vymezených zadávacími
podmínkami veřejné zakévky vyvolaných objednatelem, nebo pruběhem výstavby.
Cena těchto víceprací/méně prací, pokud ji nebude možno určit zjednotkových
cen obsaŽených ve vykazu rn.ýměr, bude stanovena podle cen URS platrrých v době
provádění díla,

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

. v pfipadě, že bude v pruběhu prací uvedená sazba DPH zákonem o dani z přidané
hodnoty zv.'ýšena nebo snížena, má právo zlrotovitel účtovat k ceně plnění daň
v souladu s akturílním měním zákona.

Jakékoliv pouŽití náhradních materiiílů, jiných technologií a případné nutné práce nad
riímec SoD je zhotovitel povinen předem projednat a odsouhlasit s objednatelem a
pfipadně s projektantem. Pokud práce nad rámec SoD provede zhotovitel bez
předchozího projednríní a odsouhlasení objednatele, není tento povinen provedené
vícepráce zap|atit.
PouŽitím dražších materirílů a výroblru nevzniká zhotoviteli právo uplatriovat změnu
dohodnuté ceny, pokud není použití takových materirílů důsledkem změny PD či
důsledkem požadavků obj ednatele.

Drobné odchylky od projektu budou mezi smluvními stranami zachyceny a stwzovarry
ve stavebním deníku. Zásadni odchylky musí odsouhlasit autorský dozor a objednatel
a budou předmětem dodatku k této smlouvě. Zéroveň musí být vypracoviína
dokumentace těchto zrrrěn. Zmény materirílů budou zapisoviány do stavebního deníku,
konstrukční a jiné změny budou zapisovarry do deníku víceprací a méně prací a budou
kromě zápisu do tohoto deníku dokumentovríny zvlríštním qfkresem nebo zakreslením
dojednoho (pro tento účel vyčleněného) pare projektu.

V. Místo plnění

Místem plnění je zŠ lanaWericha, Španielova ||||t|g,Prďra 6 _ Řepy.

VI. Povinnosti obiednatele

objednatel se zavazlje za provedení díla dle čl. I|. zaplatit ďlotoviteli cenu dle čl. rV.
této SoD za podmínek v této smlouvě stanovených.

objednatel předá staveniště ď'otoviteli obvyklým způsobem prosto práv ťetí osoby a
to nejpozději do dne zďrájení prací dle této SoD' Staveniště bude předráno ďlotoviteli
k bezplatrému použití po dobu ýstavby.
o převzetí staveniště bude sepsrín zápis podepsaný oběma stanami.

Staveništěm se rozumí prostor urěený objednatelem pro stavbu a zatizeni staveniště.
objednatel odevzdá áotoviteli celé staveniště najednou tak, aby zlrotovitel na něm
mohl začít práce podle předaného projektu a řádně v nich pokračovat.

4.5.

6 .1 .

6.2.

6.3.
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Na staveniště mohou vsfupovat jen pověření pracovníci objednatele, zejména
techniclcý dozor a ásfupce projekÍanta vykonávající autors[ý dozor. Zařizeni
staveniště zabezpečuje zhotovitel, jeho cena je součástí ceny za dílo.
Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladovríní všech materiiílů, stavebních
hmot a dílců, výrobků, strojů a zaÍízent a jejich přesun ze skladu na staveniště.
objednatel pos$rure v objekÍu šabru, WC, sklad, vodu za úhradu, napojení na
elektrickou energii. - dodavatel si zajistí vlastní měření a el. energii uhradí dodavateli
el. energie ( PREdistribuce a.s.).

6.4. objednatel zabezpečuje výkon autorského dozoru v rozsďtu vyplývajícím z projektu
a techniclcý dozor objednatele. Jména osob oprávněných k výkonu autorského
a technického dozoru, sdělí objednatel áotoviteli nejpozději při předání staveniště.

6.5. objednatel má vytuazeno právo kontrolovat dílo v pruběhu výstavby. Termíny
pravidelných kontrolních dnů budou stanoveny při zahájení ptaci zápisem ve
stavebním deníku.

VII. Povinnosti zhotovitele

7 .|. Zhotovitel se zavazlje za podmínek této smlouvy provést dílo v rozsahu dle čl. il této
SoD, a to na svůj náklad a nebezpeěí.

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

7.3 V rrímci sjednaného plnění zhotovitel zabezpečirealizaci prací.

7.4. Nríklady spojené s vyfýčením stavby, skládkovaním sutě a vybouraných hmot jakož i
všechny nríležitosti s těmito činnostmi spojenými si zajišťuje zhotovitel ve vlasÍtí
režii.

7.5. Zhotovitel se zavazl,lje akceptovat případné poŽadavky objednatele na provedení prací
nad rámec sjednaného předměfu plnění.

7.6. Zhotovitel zabezpeči na své nríklady odstranění odpadů a nečistot, které jsou
výsledkem jeho činnosti. Zhotovitel se zavazuje udrŽovat pořádek a čistofu na
staveništi a odpovídá za škodu způsobenou neplněním této povinnosti.

7,7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po podpisu zápisu o předaní a převzetí díla
vyklidít staveniště. Pro případ prodlení je zhotovitel povinen zap|atít smluvní pokufu
ve výši 10.000,- Kě zakaždý den prodlení.

7.8. Zhotovitel odpovídá za beryeěnost a ochranu zdraví vlastrích pracovníků včetrrě
zaškolení a dodržování protipožrímích předpisů'

7.9, Zhotovitel je povinen - v rrímci dohodnuté ceny - zajistit vyloŽení, správné skladováď
a uloŽení všech materiálů (stavebních hmot a výrobků)' použiých při realizaci díla
této smlouvy, jakož i stavenišÍrí svislou dopravu.

7.I0. Zhotovitel bude dbát podmínek pro odběr el. energie a vody, které stanoví objednatel
v protokole o předrání staveniště. Zhotovitel si zajistí vlastní měření el. energie, které
uhradí přímo dodavateli el. energie (PREdistribuce a.s.).
Nríklady na odběr vody uhradí zhotovitel na základě odečfu vodoměru objednateli.
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7.|1' Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistofu na staveništi, zařízeni staveniště a dotčených
prostorách.

7.|2. Na požadavek objednatele je zhotovitel povinen dopracovat zpracovaný HMG do
provádění denních prací po stavebních činnostech, pokud to vyžaduje postup
stavebních prací a zájem objednatele.

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

7.I4, Zhotovitel v plném rozsďtu zodpovídá za způsobené škody objednateli a třetím
osobiím. Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby byt pojištěn. Před podpisem
smlouvy předloží uchazeč pojistrrou smlouvu v kopii, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, minimální pojistná částka
je 20 mil. Kč.

7.|5. Zhotovitel předloží při zahájeru stavby jmenný seznam všech pracovníků, kteří se
budou podílet na rnýstavbě. Pracovníci budou viditelně označeni.

7.|6, Zménu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím
řizeni kvalifikaci, možno provést pouze se souhlasem objednatele.

7.|7. Zhotovitel předloŽí objednateli nejpozději do 60 dnů po splnění smlouvy sezÍram
subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, ve kterém uvede subdodavate|e, jimž za
plnění subdodávky uhradil více než |UYo zcelkové ceny veřejné zakázky. Nesplnění
této povinnosti je dle $120a zěl<ona |3712006 Sb. o veřejných zakázkách správním
delikÍem dodavatele.

VIII. Dodací podmÍntry

PoŽadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí obecně závanými předpisy. Na
stavbu budou použity materiály I. jakostní třídy s parametry odpovídajícími projektové
dokumentaci. Na vyžádáni objednatele předloží ďrotovitel vzorky a normou nebo
předepsané atesty materiálů, které hodlá pouŽít do stavby.

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

denft. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy,
jakojsou údaje o časovém posfupu praci, zdůvodnění odchylek od projektu apod.
objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zlrotovitele vyjadřovat
své stanovisko. SD je zhotovitel povinen uložit tak, aby k němu měl přísfup
zástupce obj ednatele vykonávaj ící technický dozor.

2) Je zakázáno zápisy ve SD přepisovat, škrtat a dríle ne|ze z deníku vytrhávat
jednotlivé listy.

3) sD se skládá z úvodního listu, denních záurtarrň a příloh. Úvodní list obsahuje:
nánev a sídlo objednatele, projektanta a subdodavatelů a změny těchto údajů,
identifikační údaje stavby poďe projektu, přehled uzavřených smluv, seznam
dokladů a uředních opatření ýkajících se díla, seznam projektové dokumentace.

4) Denní zánnamy se píší do knihy s očíslovanými listy se dvěma oddělitelnými
průpisy.

8.1 .

8.2.
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8.3 .

5) V deníku se pruběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají
pffmo na stavbě, jako jsou smlouvy, výlaesy dokumentující odchylky apod.

6) Denní zátntamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí případně jeho zástupci
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 potřebné zárutamy pracovníci uvedení v
této smlouvě o dílo, zásfupce přímého investora, zásfupce projektanta, ktery
provádí autorský dohled projektanta a orgarry státního stavebního dohledu,
popřípadě jiné pověřené orgarry.

7) Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s proveden;im ápisem objednatele nebo
projektanta, je povinen připojit k záznatrtl do 3 prac. dnů, svoje stanovisko, jinak
se má zato, že s obsahem souhlasí.

8) Stavbyvedoucí je povinen předložit denní zitntarrry zástupcům 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 zárutami odděleně od originálů
tak, aby byl k dispoziciv případě tt::áw originálu.

1O)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 zavazovď někÍerou ze stran přímo k
dohodě o změně cen sjednaného díla, víceprací, změně termínu dokončení a úprav
záračnt doby, bude považovánzabezpředmětný s výjimkou ustanovení čl. X.
Jakékoliv úpravy nebo zrrrěny těchto skutečností lze řešit pouze na podkladě vzájemné
dohody statutiímích zásfupců, a to ýhradně formou písemného dodatku k SoD nebo
uzavřením SoD nové.
Lhůty pro vyjádření námitek ve stavebním deníku pozbyvají plafrrosti pokud
zhotovitel jahýmkoliv způsobem ^íží nebo znemožni oprávněnému zásfupci
objednatele přístup ke SD.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, kÍeré budott za@y,
písemně ve stavebním denftu min. 3 dny před zak'rytim. V pffpadě nepfftomnosti
technického dozoru na stavbě jej zhotovitel vyrozumí zaroveň telefonem nebo faxem.
V pffpadě, Že se zasfupce objednatele, ač řádně wzvéLn, ke kontrole nedostaví, můŽe
áotovitel předměfiré ptáce zah'ryt, Nezakryje.li zhotovitel práce s ohledem na viížnost
takovýchto prací a vyčká déle než dohodnuté 3 dny, má právo na uplatiovarrí změny
dohodnutého času plnění.
Účast objednatele na kontrole za@aných prací aru zak.,rytí prací zhotovitelem za
neúčastí objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani
odpovědnosti vyplývající ze zétnil<y a vadného plnění.

Dozor objednatele má právo nďídit zmocněnci zhotovitele přerušení, zastavení nebo
pokraěování praci, a to i v případě, jestliže zmocněnec áotovitele s takovým
rozlrodnutím nesouhlasí. Příkaz musí bfi vykonan bezodkladně, přičemŽ vzniklé
rozpory a jejich následky budou předmětem dodatečných jednríní mezi zhotovitelem a
objednatelem vyvolaných do 3 pracovních dnů. Zejména je dozor oprávněn dát
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění
díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

8.4.

8.5.
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9.1 .

IX. Financování

Financoviíní díla bude probíhat na zríkladě dohody smluvních stran takto:
- fakturace ďe ucelených částí odsouhlasených TDI investora na základě

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

přílohou faktury se zdanitelným plněním
- faktwace díla do výše 80% ceny díla, pozastavka ve ýši 20Yobude proplacena po

odstraněď vad a nedodělků a po úplném předání díla
- daňoý doklad bude vystaven do 15 dnů, nejpozději do 7. kďendářního dne

následujícího měsíce, ode dne uskutečnění zdanitelného plnění
- faktury objednatel uhradí do 2l dnů od prokazatelně doručené a schválené faktury

do sídla zadavate|e,
- pro případ, že by zhotovitel nedodržel dohodnuý termín dokoněení díla je

objednatel oprávněn po řádném předaní díla vystavit fakturu na smluvní pokutu dle
této SoD

- vzájemné pohledávky mohou být řešeny zápoětem mezi oběma smluvními
stranami

Faktura zhotovitele bude obsahovat niůeŽitosti podle $ 28 odst'2 písmeno a) až k)
zákonač.235/2004 Sb. o DPH, ve mění pozdějších předpisů a další náležitosti:
- nánev a sídlo a registrační čísla (IČ, uIČ) smluvních stran
- údaj o zápisu ťrrmy v oR
- bankovní spojeď_čísloúěfu
- evidenční číslo daňového dokladu
- číslo smlouvy objednatele
- předmět díla a rozsďt provedených prací
- cenu bez daně
- sazbudaně
- celkovou částku k uhradě
- datum vystavení dďového dokladu, doba splatnosti, dafum zdanitelného plnění
- razítko a podpis
- pfflohou bude zjišťovací protokol skutečně provedených prací

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

Dle $ 92e zákona č.23512004 Sb. zríkona o DPH, nebude u veřejné zakázky uplaÍrěno
přenesení daňové povinnosti. Splatnost faktur je 21 dnů od prokazatelně doručené a
schviílené faktury do sídla zadavate|e.

9.2.

9.3.

X. Přerušení prací

10.1. Pokud dojde k přerušení prací zdůvodu výslcytu skryfých překrížek brrínících
ýstavbě, odsouhlasených objednatelem, bude přerušení zapsrírro ve stavebním deníku
a zhotovitel má právo sjednat dodatkem k soD přiměřené prodlouŽení lhůty ýstavby
o dobu přerušení nebo nezbybrě nufrtou dobu související s přerušením prací.
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|0,2. Pokud objednatel zjistí zavažné nedostatky v realizaci díla na straně áotovitele, může
práce zastavit nebo přerušit do doby provedení nápravy. Doba přerušení jde na vrub
zhotovitele.

XI. Garance

1 1.l. Zhotovitel přebírá zríruku na dílo jako celek po dobu 72 měsíců.
Zárr.ňil lhůty počínajiběžet ode dne podpisu zápisu o předríní - převzetí stavby oběma
smluvními stranami.

II.2. objednatel je povinen reklamovat vady písemně, e-mailem nebo faxem bez
zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsríny. Rovněž
musí byt stanovena lhůta k jejich odstranění.

1l.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně, e-mailem,
nebo faxem zahájit reklamační Íizeru na místě. Pokud objednatel v reklamaci výslovně
uvede, že se jedná o havrírii, je zhotovitel povinen nastoupit na odstraněď vady do 24
hodin od nahlášeni závady. V případě haviírie uplatňuje objednatel reklamaci mailem,
telefonicky nebo jinou rychlou formou.
Zhotovitel odstraní veškeré uznané vady díla v zátručni době ve lhůtě do 15 dnů od
uznríní reklamace (nebo ve lhůtě písemně dohodnuté), a to bezplatně. Neuznaná
reklamace nezbavuje áotovitele odpovědnosti za reklamovanou vadu.

I|.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne zaruční doby, přičemž i
reklamace odeslaná objednatelem poslední den zaruční doby se povďuje za včas
uplatrrěnou.

1 1'5. JestliŽe zhotovitel neodstraní uznanou reklamovanou vadu ani do l0 dnů po uplynutí
lhůty víz bod 1l.3, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou
specializovanou firmu, zhotoviteli to písemné oznátmi a bude na něm uplatňovat
finanění plnění.

11.6. Zhotovitel předloží bankovní záruku k zajištění splnění závazktt zhotovitele
z odpovědnosti za vady díla v záruční době ve \ďši 30 000,. Kč a to k zajištění
řádného plnění závazki zhotovitele vyplývající z poslqrtrruté zénflry, včetrě úhrady
smluvních pokut. Bankovní zátruka bude vystavena fuzemsh.im peněŽním ústavem,
splatná na výrvu objednatele. Bankovní zirvka bude předrína při předríní díla.
Bankovní zánlka můŽe být nďrrazena složením finančních prosťedků na účet

)' kde bude po dobu zátruěru lhůty na zajištění
závazki z poslcytnuté zátrvky. Bankovní zětrvka bude složena na úěet objednatele
nejpozději při předání díla. Po skoněení záruění lhůty budou prosfredky wáceny zpět
na účet zhotovitele.

XII. Předání díla

12.|. 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 kalendrířních dnů od této wýzvy přejímací řizeni svolat a řádně v něm
pokračovat. Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deďku oznrímit objednateli
ukončení dílčí části prováděného díla a objednatel je povinen zabájit přebírání této
části díla.
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l2,2. Zhotovitel je povinen připravit a u přejímacího ffzení předložit:
- zápisy a osvědčeď pouŽidch materiálů
. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízeni, o provedených revizích, protokoly o

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

Iz.3. o pruběhu přejímacího řizeni pořídí objednatel zápis. Jestliže objednatel odmítá dílo
převzít,je povinen do zápisu uvést své důvody.

L2.4. Dílo je řádně dokončeno jestliže nevykazuje Žádné vady a nedodělky a je předáno
objednateli na zríkladě zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného odpovědnými
ásfupci smluvních stran. Dokladem o předání a převzetí díla je zápis podepsaný
zásfupci obou smluvních stran' Speciťrkace vad a nedodělků, případně způsobu jejich
odstranění bude fuořit pfflohu zápisu o předríní a převzetí díla.

|2.5. Vadou se rozumí podstatná odchylka v kvalitě, rozsahu a parameffech díla
stanovených projektem, touto smlouvou či obecně závazným předpisem. Nedodělkem
se rozumí nedokončená čast díla oproti projekfu a smlouvě.

|2.6. Zhotovitel odpovídá za vaďy dle přísl. ust. obchodního ziíkoníku. Zhotovitel rovněŽ
odpovídá za sk'rýé vady, lrÍeré jsou důsledkem porušení povinností zhotovitele nebo
porušení pracovních a technologických posfupů.

I2.7. Zhotovitel nese odpovědnost za řádné provedení díla z hlediska stavebního,
bezpečnosti práce, ochrany zdraví apožénni ochrany.

I2,8. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené objednavateli či třetím osobám, lÍeré
vzniknou těmto subjekÍům v pffčinné souvislosti s činností zhotovitele, jeho
zaměstnanců, případně subdodavatelů, spojenou s plněním předměfu díla.

XIII. Smluvní pokuty

l3.1. Pokud zhotovitel nedokončí celé dílo ve sjednaném termínu dle člrínku III., zap|ati
objednateli smluvní pokufu ve ýši 15 000,- Kč zakaždý i započ:aý den prodleď.

L3.2. Pro případ , že by objednatel neuhradil fakturu ve smluveném termínu dle této SoD,
uznává objednatel, smluvní pokufu ve výši 0,050Á z fakturované částky zakaždý den
prodlení s úhradou.

l3.3. Pokud dojde ze strany objednatele k prodlení s úhradou dohodnufých plateb dle této
SoD o více než 30-ti kalendářních dnů, je zhotovitel oprávněn pozastavit práce a o
futo dobu prodlení prodlouŽit dobu v'ýstavby.

|3.4. V pffpadě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při
přejímce stavby, je povinen zap|atit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kě za
každý zjištěný případ a den prodlení.

l3'5. V případě, že zhotovitel nedodrŽí povinnost provádění pruběŽného denního uklidu
stavby, zaÍízeni staveniště a dotčených prostor, je povinen zap|atit objednateli smluvní
pokutu ve výši l 000,- Kč zakaždý zjištěný případ a den prodlení.
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|3.6. V případě, že zhotovitel ukládá stavební materiál nebo stavební suť mimo určené
prostory, je povinen zaplratit smluvní pokufu ve výši 5 000,- Kč za kaŽdý zjištěný
pffpad a den prodlení.

13.7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstraňováni zélručruch vad ani do deseti dnů od
dohodnutého termínu, je povinen zap|atit objednateli smluvní pokutu ve výši l0 000,-
Kč zakaždý den prodlení.

l3.8. V případě, že zhotovitel nedodrŽí dohodnutou lhůtu pro zpracoviíní aktualizace
harmonogramů, je povinen zap|atít objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za
každý den prodlení.

13.9, V případě, Že zhotovitel nedodržujeBOZP,je povinen zap|atit smluvní pokufu ve výši
5 000,- Kč zakaždý zjištěný případ'

13.10. V případě, Že zhotovitel nepředložení technologický předpis, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve ýši 1 000,- Kč za každý den prodlení. Je to důvod
k zastavení stavby'

13'11. Vpřípadě, že zhotovitel provede změnu subdodavatele vrozporu sčl. 7,I7 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokufu 10 000,- Kč zakaždý zjištěný
případ'

|3.12, Pokud v důsledku porušení smluvní povinnosti dle ěl. 7.|8. ze strany zhotovitele bude
objednateli příslušným orgánem uložena sankce či jiná povinnosti kzaplacení, je
áotovitel povinen uhradit objednateli škodu, kÍerá mu v důsledku takovéhoto
porušení podmínek vznikne.

1 3. 1 3. Y zájemné pohledávky mohou bý zapoěítiny.

|3.L4. Zap|acení smluvní pokuty není dotčeno právo na niíhradu škody

XIV. odstoupení od smlouvy

I4'I' objednatel může odstoupit od smlouvy :
- jestliže je zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla z důvodů na jeho straně

a z jeho choviíní je zřejmé, že termín dokončení díla (i jeho částí) nebude dodržen
a zhotovitel neposlqrtne objednateli po jeho výzvě dostatečnou jistofu v této
zá|ežitosn. Za podstatné porušení smlouvy bude považoviíno opoždění stavebních
prací o více jak 14 dnů proti termínům schviílených v této smlouvě a termínech
stanovených dle HMG viz. čl. III odst. 3.2.

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

způsobem, ktery nenaznačuje r"ýslednou kvalitu díla.

14.2' odstoupení od smlouvy musí bý oznámeno písemně. V tomto případě má odsfupující
strana právo Žádat odpovídající ntíhrady a vyrovnání ve smyslu obchodního ziíkoníku
pro důvody zaviněné druhou stranou.

XV. ostatní uiednání

15.1. Kontrolní den se bude konat pravidelně lx ýdně, pokud nebude dohodnuto jinak.
Termíny budou dohodnuty při předríní staveniště.
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I5.2. obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly
svěřeny druhou stranou nezpřístupní třetím osobiím a že so informace nevyuŽijí
jinak, nežli k plnění účelu této SoD.

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

Smluvní strany v'ýslovně prohlašují, že jsou si vědomy toho, že jejich závazkoý vztah
zakJádarý touto smlouvou se řídí obchodním zrákoníkem' Diíle strany sjednávají, že
pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry znt vyplyvající a
vznikající (včetně práv apovinností stran) obchodním ziíkoníkem v platném znění.

I5'4, Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu stran ve věcech obsažených v této smlouvě.
Žaanajiná dohoda, prohlášení či příslib učiněný kÍeroukoliv ze smluvních stran, které
nebudou zakotveny v této smlouvě, nebudou právně závazné, pokud tak tato smlouva

ýslovně nestarroví.

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

15.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
1) položkoqý rozpočet (ako podklad pevné ceny)
2) harmonogram realizace plnění
3) barevné řešení šatrrích skříněk

15,7 Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, znichž dva vytisky obdrŽí zhotovitel a
tři výtisky obj ednatel.

15.8 Tato smlouva, případně její změny či dodatky, výše skutečně uhrazené ceny a seznam
subdodavatelů dodavatele bude uveřejněna na profilu zadavate|e v souladu s $ 147a
zdkonač,137/2006 Sb. o veřejnýchzakětzkách ve mění pozdějších předpisů

I5.9 Tato smlouva se uzavírá na záil<|adé usnesení RMČ č. Us RMČ 00OI39lz013 ze dne
22.5.2013.

XVI. Podpisy smlouvy

Smluvní strany prohlašují, Že si futo smlouvu před jejím podpisem přečetly, že by|a
uzavřena po vzájemném projednríní podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany
se dohodly na celém obsahu smlouvy a její autentičnost potwzují su.im podpisem.

- 2 -|,7- 2813
V Pardubicích dne: 0t/ 0L /c/) V Praze dne:

lC'{
Řo: qzzffi!

A!.FA $, 6"ř.
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Potvrzujeme ve smyslu $ 43 z. č. 13ll2000 Sb. v platném zrtění,
že byly splněny podmínky pro platnost pnívního úkonu

v souladu s usnesením RMČ č. Us RMČ 000139/2013 z.e dne22.5.20|3
- 2 -07- 2013

Pffiffi ;i;;ové zastupitetswu ů3

Strana l3 (celkem 13)




