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Operační prog.am Životní prostředí

r-It-na
M inisterstvo životního prostřed í

SMLotjvA o DÍLo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákonač. B9l20I2 Sb., občanský zákoník, v platném zněni

Č. srnlouvy Zhotovitele : 126300117

Smluvní strany (dále jen Strany) :

I. Obiednatel:

Obec Řtt<a
Na Návsi 54,252 03 Ritka
zastoupená starostou : Mgr.Kamilem Abbidem

Zástupce ve věcech smluvních : Mgr.Kamil Abbid
Zástllpce ve věcech technických : TDI

(dále j en jako,,Obj ednatel")

II. Zhotovitel :

Energie - stavební a báňská a.s.
Sídlo : Vašíčkova 3081, 27204 Kladno
Adresa pro doručování :Energie - stavební a baňská a.s., Plzeňská2761298, 150 00 Praha 5

IČo:
DIČ:

Zastoupen:
tČo:
DIč:

00241644
neplátce DPH

Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva
45l46802
CZ45l46802, plátce DPH

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
číslo úetu : 1000141/0100
Společnost zapsánav Obchodním rejstříku : u MS vPruze v oddíle B, vložce 1399
Zástupce ve věcech smluvních : Ing. František Kraček, obchodni ředitel
Zástupce ve věcech technických : Irrg. Milan Schagerer, vedoucí projektu

(dále jen jako,,Zhotovitel")

Uzavřely dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89l20I2
Sb., občanský zákoník, ve znéni pozdějších předpisů, (dále jen: občanský zákoník) tuto
smlouvu o dílo (dále jen,,Smlouva") :

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

,, Intenziíikace Čov Řitkao'

,,Intenzifikace ČOV Řtta" - Smlouva o dílo
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EVROPSKÁ UNlE
Evropské strukturálni a investični fondy
Operační program Životni prostředí -

Ministerstvo Životního prostřeó

čt. t
Předmět Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je provedení veškeých stavebních p_rací 9 souvisejících
doplňkových dodávek a služeb k realizaci akce: ,,Intenziíikace COV Ritka6' (dále jen

,,Dílo").

Stavba se nachází v severní části obce ve stávajícím areálu ČOV a rozšiřuje se na sousední
pozemky parc. č. I58l44 a 158/11. Vodovodní řad a přípojka NN jsou umístěny do
komunikace dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

V současné době má obec Řtka ČOV pro 900 EO, gravitaěni oddílnou kanalizaci i tlakovou
kana7izaci. Výhledový stav ČOV futka předpokládá postupné napojování nově budovaných
nemovitostí a růst zatíženiČOV aZna úroveň 3100 ekvivalentních obyvatel.

Stávající dvojlinka zahmuje biologický D-N systém s dosazovacími nádržemi a
neprovzdušňované kalové silo. Pro účely intenzifikace biologického stupně ČOV Ritka pro
výhledové zatěžovaci parametry byl zvolen aktivační D-N proces, tedy systém s biologickou
nitrifikací a denitrifikací, se separací kalu v dosazovacíchnádržich s vertikálním průtokem.
Biologický stupeň bude doplněn zvýšeným odstraňováním sloučenin fosforu jeho
simultánním chemickým sréňením.

Realizace D-N systému pro intenzifikaci je navňena tak, že z dvojliŇy bude dostavbou
dosazovací nádrže, denitrifikace a nitrifikace vytvořena samostatná linka pro 1550 EO. V
předstihu bude další kompletně nová linka pro 1550 EO přiřazena z boku. Přednádrže ČOV
bude předsazennový stupeň hrubého předčištění (ručně stírané hrubé česle, samočistící jemné
česle se zateplením, lapék písku a lapák tuku) a čerpací stanice (se záIožním zdrojem
elektrické energie), ze které se bude čerpat do rozdělovacího objektu. Do aktivace i kalové
nádrže budou instalovány aeraěni elementy a budou provedena další doplnění vnitřní
technologie a stavební úpravy na stávajícím objektu a v areálu.

Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Příloze 3 (Projektová
dokumentace pro výběr dodavatele).

Činnosti související s realizací stavebních prací:

Vybraný dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu zakáaky zajistit veškeré níže uvedené
další činnosti související srealizací stavebních prací, ato zejména:

o zEistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení předmětu díla;

o zajistit úklid stavby a odshanit zařízent staveniště ke dni předání a píevzeti dila
objednatelem;

o zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;

c zajistitbezpečnou manipulaci s odpady;

o zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;

. zajistit zhotovení prthěžné fotodokumentace provádění dila - zhotovitel zajistí apředá
objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vy,hotovení;

o přijmout veškerá opaření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požámí ochrany a
ochrany životního prostředí;

,,Intenzifikace ČOV nim" - Smlouva o dílo
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' Zajistit vŠechny 1ezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČsN a případných jiných
právních nebo technický9h předpisů platných v době provádění a predání díia, kierými
bude prokazáno dosažení předepsané kvality a techniókých paramětru díla;

' z9racoYat Pruvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizni zprávy,
atestY a doklady dle z. č. 22lI997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve
znéni pozdějších předpisů, prohlášení o shodě.

§tu"bu bude prov_áděna v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Ivanem
Fialou - PROJEKTY, Leěkova l52I,149 00 Praha 4.

Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré právni předpisy, jakož i
P.odmínkY yČ9né touto smlouvou. Dílo bude provedeno rovněi v soulidu . pXrtus"Y-i
CSN, v souladu se zákonem č. 18312006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve
zněníjeho prováděcích právních předpisů, a to v rozsahu, ve kterém se tyto na zhotovení
díla budou vztahovat.

Zhotovitel prohlašuje, že si PD před uzavřením Smlouvy, s odbornou péčí prosfudoval
(vČetně výkazú výměr), nemá vuči ní žádných dotazů nóbo připomínek, poiut 1" ir ruÚPlnou, s tím, že ryu poskytuje dostatečný podklad k próvedeni díla, spotéenc
s ostatními podklady, které jsou uvedeny ve Smloúvě nebo na-něž Smlouva odkazuje.
O zjiŠtěných vadách, rozporech a neúplnostech v projektové dokumentaci je zhotovitel
Povinen nejpozději před zahájernm prací informovať objednatele. Ohledné případného
Přerušení ptaci na zhotovení dila, jakož i ohledně aátSitro postupu 

"hoiovitele, 3e
zhotovitel povinen postupovat v souladu s ust. § 2594 oběanskéhó zákoníku a téio
smlouvy.

DÍlo je dále rovněž podrobněji specifikováno stavebním povolením, rozhodnutími, či
stanovisky dalŠÍch orgánŮ státní správy, a zadávací dokumentací veřejné zakázky.
Podrobné wmezení objemu všech požadovaných praci a dodávek souvisejících
sProvedením DÍla a suvedením jednotlivých položék akonkrétních specifikáci je
obsaženo v položkovém rozpočtu díla - cenové nabídce zhotovitele
SouČástí předmětu plnění zhotovitelem dle této smlouvy je i předání veškerých dokladů
k výrobkum a zařízením, záruěních podmínek pro uživáni stavby, předání atestů a
ProtokolŮ. o_ zkouškách dÍ|a a prohlášení o shodě dle platných ČSN a dle právního řádu
CR, nutných pro kolaudaci stavby či její části, uplatňování záručních i pozáruěnich vad
a vŠech ostatních právních, stavebních i technických dispozic s dílem či jeho částmi.
SouČástí předmětu plnění zhotovitelem dle této smlouvy je rovnéž zhotovení
dokumentace skutečného provedení stavby (díla) pro kolaud ačni řizeni v rozsahu dle
ust. § l21 a § 125 zák. č. 183/2006 Sb., dále dle vyhl. č. 49912006 Sb. a s nimi
souvisejících, a v předmětné době platných právních předpisů, a to vždy v počtu 3 paré
(Paré Č, 1, 2, 3) ve formě tištěné a elektronické 1formát paD, u to včetně §eodeticliého
zaméÍeni provedení těch částí díla, kde je takoúé zamďeni Óurrytte u n"rŠr1né. Do pD
budou zřetelně a odbomě vyznačeny všechny zmény,k nimž došlo v průběhu provádění
Díla, případně dokladované odchylky od pD, v souladu se smlouvou,

a) ty Části PD, u kteqých nedošlo kžádným změnám, budou oznaěeny nápisem ,$eze
změn",

b) kaŽdý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem,
Příjmením a podpisem oprávněného praoovníka Zhotovitele, ktery iměny Žakreslil,
včetně razítka Zhotovitele )

c) souČástí bude i celková sifuace skutečného provedení Díla včetně změn tras
inženýrských sítí, k nimž došlo v důsledku realizace stavby.
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Zhotovitelje povinen při zhotovení díla dle této smlouvy splnit za objednatele veŠkeré
povinnosti související se zhotovením předmětu díla a plynoucí pro objednatele
zrozhodnutí, podmínek a stanovisek dotčených orgánů a organizací, které jsou nedílnou
součástí této smlouvy vydaných v rámci územního řizeni, stavebního řizení a Ťizení
s nimi souvisejících. Veškeré činnosti zhotovitele nutné ke splnění povinností dle tohoto
článku a odstavce jsou započitány v ceně díla uvedené v čl. 3, odst. 3 této smlouvy.
Objednatel se zavanlje udělit zhotoviteli na jeho vyžádáni plnou moc potřebnou pro
splnění povinností zhotovitele plynoucích z tohoto článku a odstavce a to v termínu do 3

pracovních dnů. Veškeré činnosti zhotovitele nutné ke splnění povinností dle této

Smlouvy jsou zapoěítány v pevné ceně díla uvedené v č1. 3, odst. 3 této smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v pruběhu zhotovení díla bude
projektantem vykonáván autorský dozor. Zhotovitel se zavazuje vyvinout za účelem
řádného provádění autorského dozoru maximální součinnost a plnit pokyny autorského
dozoru směřující k řádnému dodržování Projektové dokumentace.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v průběhu zhotovení díla bude společnost
nebo osoba vybraná objednatelem vykonávat technický dozor. Zhotovitel se zavazqe
vyvinout za úěelem řádného provádění technického dozoru maximální součinnost a plnit
pokyny pro dodržování Položkového rozpočtu, Proj ektové dokumentace.

Objednatel je oprávněn i v pruběhu realizace požadovat záměny materiálŮ a postupŮ

prací oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto
zámény přistoupit.

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály,
technologické postupy nebo provedeny změny proti projektové dokumentaci Technické
standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Zhotovitel se

zavazuje a ručí za to, že prováděné práce na realizaci předmětu díla budou odpovídat
požadavkům kvality uvedeným v projektové dokumentaci a příslušnlim ČSN pro
jednotlivé práce.

Provedením díla se rozumí i práce a úkony blíže nespecifikované v čl. I. této smlouvy,
které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své
kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět.

Objednatel je oprávněn jednostranně změnit rozsah předmětu smlouvy. Strany se

zavazuji uzavíit dodatek ke smlouvě, ve kterém bude specifikován nový rozsah
předmětu plnění a skutečnosti s touto změnou související.

Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah Díla o další práce a dodávky, které je
zhotovitel povinen za úluadu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli
provedení dalších praci a výkonů zcela zřejmě nad rámec Díla (,,Vícepráce"), budou
tyto práce a dodávky oceněny podle jedrrotkových cen uvedených vpoložkových
rozpočtech v nabídce Zhotovitele a pokud se tyto. práce a dodávky v položkoqich
rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období
realizace těchto praci adodávek. Pokud nelzevyužít pro ocenění těchto praci a dodávek
jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v obdobi realizace těchto prací a dodávek,
bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena Smluvními stranami jako cena v místě
a ěase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká Zhotoviteli až po lzavíeni příslušného
dodatku ke Smlouvě.Yždy však bude postupováno v souladu se zákonem 13412016 Sb.,

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

,,Intenzifikace ČOV futta" - Smlouva o dílo

-4-

10.



\

1.

2.

l}

EVROPSKÁ UNlE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

--

Ministerstvo životního prostřed í

18, ZaYÍcePráce se vŠak nepovaŽují náklady na práce, výkony a dodávky a jináplnění,
které bYlY Zhotovitelem s odbornou peei predviaatelné v okámžiku uzŇeníSmlouvy akÍeré jsou zénoveň nutné k tomu, áty dno bylo dokončeno řádně a včas v souladu
s podklady a standardy na něj kladenými.

19, VPříPadě, Že některé Ptáce a dodávky, které jsou dle Smlouvy součástí Díla, nebudourealizovánY (,MéněPráce"), bude jejich cena Ódpočtena z Ceny za dílove výši, ve kteréje uvedena v položkových rozpočtecň ZhotovitelÓ.
20, Drobné změnY a uPřesnění díla, které nejsou vícepracemi nebo méněpracemi, a kterénemají vliv na cenu a termín plnění neUo t uutitu díla, mohou být rozhodnuty a

PotwzenY zástuPcem objednatele - stavebním dozorem, zápisem ve siavebním deníku.zhotovitelje povinen tyto drobné změny provést bez zbyteěného odkladu.

čt.z
Místo a doba plnění díla

1. Místo plnění: katastrální územiŘtka
2. Předpokládaný termín předání staveniště j e 1.9.2017

Předpokládaný termín zahájeníprací je 1 5.g.20I7
Termín ukonČení Plnění předmětu veřejné zakéaky se požaduje max. do 31.8.2018

Zhotovitel se zavazlje k termínu dokončení díla 31.8.2018 Dílo dokončit a protokolárně je
předat Objednateli (dále,,Termín předání..).

3, SkuteČným d1?* zahájení Provádění Díla je den protokolárního předání staveništěZhotoviteli objednatelem a Skutečným dnem provedení Díla je din protokolárního
Převzeti DÍla Objednatelem od Zhotovitele L", vad a nedodclku za podmínek
uvedených v čl. č. 7. Smlouvy.

4, VPříPadě, Že se Objednateli s ohledem na íinancováni ze státního rozpočtu, rozpočtu
9uj", rozPoČtu 

.Objednatele Či jiných finančních zdrojů nepodaří zaiistit potřebné
finanČní Prostředky na realizaci Ďná či jeho části, má Ótieanatet prá; jednostranně
odstouPit od Smlouvy, a to bez nároku na náúadu skódy nebď ušlého zisku prokteroukoliv Smluvní stranu. Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních
ProstředkŮ 

"T:nŠ11 
rolsah stavby_ či stavbu přerušit nebo zcela ukončit před jejím

dokonČením, V PiíPadě, Že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních
ProstředkŮ tato práva pouŽÍt, nemá Zhotovitel vuči objednateli žádné (ani finanční)nárokY, PlYnoucí z posunutÍ, zmenšení rozsahu, přerušeňí nebo předčasného ukončení
stavby.

čt. s
cena za ilflo

Cena díla je zpracována v souladu s cenovými předpisy (zákon ě, 52611990 Sb. - ocenách, a vYhláŠkY Č. 45012009 Sb., kterou se provádí záŘono cenách, v platném znéní.
Cena je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná, kterou není možné překročit,
Pokud není ve Smlouvě stanoveno rnýŠlóvně' jinat. ierra za dílo obsahujó veškerénáklady Zhotovitele nutné k provedení Ďíla.

,,Intenzifikace ČOV Ř*a..- Smlouva o dílo
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3. V souladu s nabídkou uchazeče se Smluvní strany dohodly na ceně bez DPH za

provedení Díla (dále ,,Cena za díIo") I7 690 482,19 Kč.

4. K Ceně za dílo je Zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH v zákonné,

aktuální výši, dle aktuálně platných a účinných daňových předpisŮ. Za sPrávné

stanovení částky DPH odpovídá Zhotovite|.

5. Výše Ceny za ďtlo byla Smluvními stranami dohodnuta dle Úplného a závazného

pótoztoueňo rozpočfu uvedeného v Příloze č. 1 Smlouvy, jehož úplnost Zhotovitel

zaručuje.

úprarra výše Ceny za dilo je možnájen v případě Víceprací nebo Méněprací dle Č1. 1,

odst. 21, 22,23 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o případné změně v rozsahu pracÍ, ktefý

by měl vliv na cenu Díla. Objednatel má právo vícepráce hradit, nebo od smlouvY

odstoupit, přičemž se se zhotovitelem vyrovná.

čt.l
Platební podmínky

objednatel nebude poskytovat zálohy. Daňový doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn

vyŠtavit po převzeti i easti (etapy) bezvadného díla objednatelem ke dni zdanitelného

pinění, ti-z i" den předaní DíIa, na základě zjišťovacího protokolu podloženého

položkovým soupisem skutečně provedených prací a odsouhlaseného technickým

dozorem Objednatele či jinou jím pověřenou osobou.

Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnŮ ode dne doruČení

daňového dokladu Obj ednateli.

V případě, že nebudou včas přiděleny finanční prostředky z úrovně O!ŽP, souhlasí

zhotwitel s tím, že doba splatnosti faktur se může prodloužit až do doby, kdy objednatel

tyto prostředky od OPŽP obdrží.

Fakturace bude provedena do výše 100% zprovedených prací Vpřípadě, že Objednatel

zjistí vady či nesprávnosti v již odsouhlasenán Soupisu skutečně provedených praci,wáti
bez zbyteěného odkladu soupis Zhotoviteli, přičemž uvede, v Čem spatfue vady a

nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit Objednateli

opravený soupis, priOemZ Objednatelíbéží doba 5 pracovních dnŮ k posouzení správnosti

takto opraveného soupisu. Tato lhůta se nepovažuje za prodlení v placení.

potwzené Soupisy skutečně provedených prací se ani samostatně ani ve sván souhmu

nepovažují za doklad, dtkaz či protokol o dokončení a předání Díla.

Faktura za provedenéprácebude zhotovitelÓm vystavena do 15 dnů od předání aPřevzeti
díla.'

ZáIohy se neposkytují.

Daňový doklad (faktura) bude obsahovat:

o názevstavby
o celkovou sjednanou cenu bez DPH
o celkovou výši DPH
o další náležitosti podle daňových předpisů
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čt. s
Vlastnické právo k dflu

1. Objednatel je vlastníkem Díla od počátku provádění s tím, že Zhotovitel je vlastníkern
věcí, které opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracovánim stanou součástí Díla,
byt i rozestavěného. Nebezpečí škody na Díle přecházi na Objednatele až okamžikem
předání Díla.

čt. o
Provádění Díla, odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností
svých subdodavatelŮ na zhotovovaném Díle včetně jakýchkoliv škod způsobených
činností Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů na objektech či jejich částech dotčených
stavbou nebo souvisejících srealizací Díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla
Objednatelern. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební ěinností třeti,na
stavbě nezúčastněné osobě. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku
Objednatele a třetích osob tj. objektů, prostranství, dopravních prostředků, komunikací a
inženlýrských sítí ve vlastnictví Objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto
poškozené věci ěi objekty, nejpozději k datu převzeti díla,bezplatně do původního stavu.

2. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně úklidu
staveniště, a to v souladu s právními předpisy.

3. V případě, že má být dílčí část prováděného Dila zal<ryta nebo mábytjinak znemožněn
přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce Objednatele prokazateln}rn způsobem,
minimálně 3 pracovní dny předem k její kontrole, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část
byla provedena řádně. NebudeJi Zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným
ustanovením, je povinen na žádost Objednatele odkrýt konstrukce na svůj naklad.
Nedostaví-li se Objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených částí Díla,
mŮže Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. V případě, že Objednatel i přesto bude
požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, Zhotovitel tak učiní na náklady Objednatele.
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zal<rytimZhotovitel.

4. Zhotovitel je povinen vést ode dne zaháqení provádění díla až do dne odstranění poslední
vady stavební deník v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel vede ve stavebním deníku
denní zénnarny minimálně v rozsahu stanoveném § ó vyhlášky č. 49912006 Sb., podrobně
v příloze č. 9 uvedené vyhlášky.

5. Objednatel podepisuje denní záznamy a vyjadřuje se k jednotli\r,ým zápisům.

6. Zápisy ve stavebním deníku nejsou způsobilé měpit obsah práv apovinností vyplývajících
z ustanovené této smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.

7. Potřebuje-li zhotovitel ke zhotovení díla zaíízeni staveniště, je povinen si ho na své
náklady a v potřebném rozsahu zajistit.

8. Zhotovitel se zavanlje dodržovat zákon č. 11411992 Sb o ochraně přírody a krajiny
v platném znéní a předpisů souvisejících.

9. Zhotovitel se zavantje dodržovat pIatná ustanovení všech správních rozhodnutí a právních
předpisŮ v oblasti ochrany životního prostředí, vztahujicich se k předmětu díla.

10. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění praci veškeré platné předpisy o bezpečnosti
a ochraně zdravi při práci.

-7 -
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t!. zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolních organů objednatele na staveniště,

l2.Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli 9daj9 , r,91 Tj..*I],:*tj:"];i?]íffi#ňíilfi ;;;ii,""ékřŇ"Jg"iř" j."a"9"1l:y:{_r_,:ť::i.:'il::tfi:"Ť:::,
jl,l#;ffi !'"''í.iŮffi i;{ry",,í**li,;Mp_ředpisůn::*_*,":],}**lť"§;
ffiu#"fiřfri;' ůfi,il ."' p.":.t ové dokuméntace se považují.za, .důyěmé, 

Na

požádání objednatel;i"';h"i""itel"povinen,předložit dokladý o stavebních hmotách a

bstatním materiálu použitém pro zhotovení Díla,

13. objednatel je oprávněn kontrolovat pr9váděnj Díla a.má pří9t9p na.staveniště kdykoli

v pruběhu provaácní Díla. Zhotovitá ie povinen o§ednďteli die jeho požadavků tuto

kontrolu v pnem--rozsahu umožnit á poskytnout mu za tímto účelem potřebnou

součinnost.

14. V souladu se stavebním zákonem bude objedrytel pryylaet. p"_.p,vádění díla na

staveništi tecl"icty-á""or ób3ednatJ" p.o.tróanictvím TDI nebo Zástupce TDI, jehož

údaje budou objednatelern sděleny no Ói.ap, staveniště a budou uvedeny v písemném

pr"i"t"i" o předání staveniště u.orreu.n! budou zapsány ve stavebním deníku,

15. zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vy-konávající technickv-9?ro' přístup ke

stavebnímu a"r,ito u p"íter,u p.ó"aáÉJĎnu. stuuóuní denik musí být přístupný kdykoliv

v průběhu pru.orrrri doby orj.*ncnňorobá* objednatele, případně jiným osobám

opiávněnýrn do stavebního deníku zapisovat,

|6.zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 2x

měsíčně tont áini áriv p.auotu provádění ú|u -ru úěasti oprárměného zástupce

Zhotovitele, Objednatele a TDI.

čtl
Splnění a předání díla

1. Zhotovitel splní svuj závazekprovést Dílo tak, žeíádné a kvalitně provede Dílo v souladu

se smlouvou a dokončené je piotokolámě předá objednateli.

2. Dílo je samostatným celkem a bude předáno najednou, jestliže se smlurmí strany

nedohodnou jinak.

3. provedené Dílo bude zhotovitelem předáno objednateli na základě písemného protokolu

o předání u pi"riéti Díla podepJrjil op.aurrcny_i zástupci smluvních stran (dále

,,Protokol o převzetí díla"),

4. zhotovené dílo se považuje objednatelem za píevza!é okamžikem podpisu zápisu o

předání u pr"rr"Ú díia oběma .nrru"ni11i stranami, v němž bude výslovně konstatovánoo

Že objednatel dílo přejímá,

5. Zhotovitel je povinen vyhotovit dokumentabi skuteěného provedení stavby ve formě a

rozsahu dle čl. 1 odst. 12této smlouvy,

6. objednatel není povinen Dílo na základě protokolu převzit,jestliže není řádně a kvalitně

dokoněeno v souladu se Smlouvo", *á uáay nebo nedoděiĚy nebo v případě nepředání

uJ."r, písemných Jonua,i souvisejících s řádným provedením Díla.

7. objednatel může dílo převzít i v případ é, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které

ne6raní řádnému uživání díIa,

8. Kpředaní Díla na základé protokolu Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5

p.ácourrrch dnů preae dnem, kďy bude Dílo připraveno k předaní.

Mi n isterstvo Životního píostř{

,,Intenzifikace ČOV Ritkď'- Smlouva o dílo
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9. Zhol9vitel je povinen vyklidit prostory a prostranství, kde se Dílo provádělo, do dne
PŤedání DÍla, na své náklady, a provést úklid včetně likvidace zařízení staveni3tě, části
PozemkŮ, jejichŽ Úpravy nejsou součástí PD, ale budou stavbou dotčeny, je zhoíovitel
Povinen uvést v rámci dokončení Díla do předchozího stavu. V opačném pripáae se má za
to, že Dílo není způsobilé k převzetí.

l0, Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost v řízeni se stavebním úřadem o
užívání dokončené stavby, případně o vydaní kolaudačního souhlasu.

1 1. Podmínkou předání a pŤevzeti předmětu díla je úspěšné abezvadné provedení veškerých
předepsaných zkoušek.

12. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni přejímky tyto doklady:a. Dokumentace skutečného provedení ve třech vyhotoveníchb. VŠ9chny předepsané doklady osvědčujíciřádné a kvalitní provedení dílac. prohlášení o shodě
d. Revize a zkoušky prokazující zdáméprovedení díla vč. výsledku zkoušeke. Případné dodatečné doklady zjištěné při kolaudačnímíizeni se zhotovitel zavazaje

dodat v určeném termínu nazákladěpožadavku pfislušného orgánu.

čt. t
OdPovědnostza vady, záruČní závazky a záruční doba, zárukaza jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že diLo bude,splňovat požadavky objednatele na jakost dle této
smlouvy, specifikovanou v projektové dokumentáci a budé provedeno podlé čSN a bude
odpovídat technick;im požadavkům na stavební výrobký, dle příŠlušných předpisů
v platném znéní a dalším platným právním předpisům.

2. 99bu záruky zajakost Díla je sjednána na dobu 60 měsíců od data protokolámího předání
dokončeného Díla bez vad a nedodělků.

3. Na jednotlivá zaíizení umístěná v rámci Díla poskytuje Zhotovitel záruku dle záručních
listŮ příslušných výrobců. V případě pochybnosií, 

-nebo 
pokud Zhotovitel nedoloží

věrohodný záruční list, platí záruění doba dle odstavce 8.2. ÉÍo Smlouvy. Záruční doba se
ProdluŽuje o dobu twáni vady, která brání uživání Díla k účelu, ke kterému jej objednatel
objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí op.uu"Ňňo Dila nebo
jeho části Objednatelem.

4. Objednatel uplatní včas právo zvad díla v záruční době, pokud vady oznámí Zhotoviteli
alespoň v poslední denzáruční doby na Dílo.

5. Reklamace musí blit, uplatněna písemnou formou doporučen}rn dopisem. Zde je
objednatel povinen vady popsat, případně uvést,jak se projevují" riavarijní vady (tj. vady
bránící v řádném uživání části nebo celého díla) jě moZié oznámit teteronicty 8i
elektronickou poštou, které následně budou potvrzeny písemnou formou.

6. V PříPadě, Že Objednatel uplatní v záruění době nárok z odpovědnosti za vady, zaháji
Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání Díla do 5 pracovních- dnů od
PÍsemného oznámenivada vadu odstraní do l0 pracovních dnů od nastoupení fie-li to
technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak).

7, V PříPadě havarijní vady (tj. vady bránicí užíváli dila) zaháji Zhotovitel práce na
odstranění vady ihned (nejpozději do 72 hodin) po oznámeni havaryni vadý a práce
provede ve lhůtě stanovené dohodou obou smluvních stran.

8. Zhotovitel se zavazajeodstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné
další nráklady, v opačném pfipadě tyto uhradí Zhotovitel,

-9 -
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,mnotovitelneodstranívadyvdohodnutémtermínu,máobjednatelprávoodstranit
vady sám ," ,ákl;; "t"i""it.r.i 1 ru;:l,:|j. p""in,n zap|atít fakturu zaptovedené

oá.t arre.ri vady objeánatelem do 14 dnů od doručení,

r<_ďF-t

Minister§tvo životního píostřl

čt. q
Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze,zdůvodů a zPŮsobem uvedenýtn

v občanském zákoníku. odstoupení -u.ibit pisemne a doručeno objednateli,

2. od Smlouvy |zetakéodstoupit po vzájemné písemné dohodě obou Smluvních stran,

3. objednatel i Zhotovitel má právo_odstoupit od Smlouvy,,změru,li se po uzaťení smlouvy

jqí zik|adniúč"L; ;úi;Á poartuine]_áný okolno šíi, ,u nic!ů byla smlouv a vzavíena

"ěto 
u případě zásahu vyšší moci

4. objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě jejího porušení dle oběanského

zákoníku, za což se považuje:

a) jestliže zhotovitel prová$ Dílo i přes opakované písemné upozomění objednatele

nekvalitně či vadně, neodbomě, nó-o v rozporu s projektovou dokumentací,

b)zpoždénízhotoviteleoprotiharmonogramujedelšínež7dnů

c) zhotovitel přeruší práce] rnn!§rru realizace praci na díle před jakýmkoliv termínem

dokončení d;i;,;;řrJtak neueinil v souladu i ustanoveními v této smlouvě

d) provádění díla v rozporu se smlouvou nebo jinýmí závaznýmídokumenty či předpisy,

projektovoo áoúÁirrtací a dokumentací pio stavební povolení ověřenou stavebním

úřadem.

5. objednatel má právo dále odstoupit od smlouvy, jestliže bylo vuči zhotoviteli zahájeno

insolvenční íizení, či návrh na toto iizeni bude zaratnuí pro,nedostatek majetku, či

zhotovitel vstoupil do likvidac", rrÁJ ŽrroŇt.r ztatiloPrávntní k Podnikatelské Činnosti

či byl zapsándó rejstříku o.ot..."-ratJ.,,, činnosti ďó zákona o veřejných zakázkách,

zhotovitel 3 e pávinen tuto skutečnost oznámit objednateli.

6. Zhotovitelem do této doby poskytnutá a objednate_lem použitelná.plnění se vpřípadě

odstoupení od Smlouvy vyúětují.; zák|adéilenění cen} podle položkového rozpočtu,

částka vyplývající z tohoto ,yddili pri.t,rsi ztrotovitetl jako cen_a za poskytnutá

plnění. Cena z-a poskytnutá pt.rcJ se započítá proti poskytnutým platbám a dalším

narokům Objednatele,

7. V případě odstoupení o-bjednatele od smlouvy dle č1, 9 odst, 4 a 5 této smlouvy má

objednatel , k;;&; pxpáoc nlrot Á *,rpa"" prokázaných nákladů, které mu vzniknou

v šouvislosti s náhradním řešením,

čt. ro
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1.VpřípaděnedodrženíTermínupředánídi|azap|atiZhotovitelobjednatelismluvnípokutu
ve výši o,os 7. 

"-".itové 
ceny ,iir" *.o.* , , l odst. 3 Smlouvy zakaždý započatý dert

prodlení, pokoj .. .ir*v *dohoáno., jinak. o tuto částku mu bude snížena úhrada

konečného daňového dokladu při ávěrečném finančním vyurčtování Díla,

,,Intenzifikace čOV futta" - Smlouva o dílo
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2. ZanedodrŽení termínu odstranění vad a nedodělků zpředávacího protokolu v dohodnutém
termínu je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 1.000,- Kč
zakaŽdou vadu a nedodělek a kalendářní den prodlení, kter? je splatná Zhotovitelem do
30 dnŮ ode dne doručení požadovaného uplatnění smluvní- pokuty objednatelem
zhotoviteli.

3. Pro PříPad prodlenÍ.§ ln_l1enim peněžitého závazlrv ze strany Objednatele se stanowje
úrok z prodlení ve výši 0,05 ya dlužné částky zakaždý den prodlení.

4. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich písemného
uPlalnění oprávněnou.stranou a jejich úhrada nemá vliv na právo ni-náhrádu škody
vzniklé porušením povinností.

5. Objednatel je oprávněn provést jednostranný zápočet svého nároku na zaplacení smluvní
pokuty proti nároku zhotovitele nazaplacertí ceny díla nebo jeho části.

čl tr
Ostatní ujednání

1. Zhotouitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320l2o0l Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
zejména umoŽnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnoú
souČinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům pfi výkonu jejich kóntrolních
oprávnění.

2. Zhotovitel je 
_povinen poskytnout dle pokynů Objednatele takovou součinnost, aby

Objednatel jakožto příjemce dotace mohl splnit pro něho plynoucí povinnort ná
uchování veškeré dokumentace (tj. doklady á dokumenty) sóuvisející i předmětem
smlouvY o poskytnutí dotace, včetně účetnictví, po dobu u.8enou právními piedpisy ČR
nebo EU, zároveň však nejméně 

"do 
3Ll2.202,5, způsobem dan;im Pravi-dly opŽp a

relevantními právními předpisy ČR a EU, zejména zákonerrl č.563119Ó1 Sb., o
ÚČetnictvÍ, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 49912004 Sb., o archivnictví a
spisové službě a o změně některých zákoni,ve zněnipozdějších předpisů.

3. Zhotovitel se zavaanje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné,
Pravdivé informace a dokumentaci související s prováděním Díla dle Smlóuvy,
dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám - pověřenfr
zaměstnancům poskytovatele dotace na předmět plněni této smlouvy.

čt. tz
Závěrečná ujednání

1. VeŠkerá textová dokumentace, kterou při fmeni Smlouvy předává či předkládá
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jázyce.

2. DoruČovacími adresami pro úěely Smlouvy jsou adresy Stran uvedené v záhlavi
Smlouvy. Strany se zavazují vzájemlě se písemně informovat o změně své doručovací
adre_sY, i o jakýchkoli překážkách pro doručování písemností na svou adresu, uvedenou
v záhlavi Smlouvy, přičemž jsou povinni současně uvést aktuální adresu pro doručování
PÍsemnostÍ. Pro případ nesplnění této povinnosti je Strana oprávněna zasilat veškeré
PÍsemnosti na adresu druhé Strany, uvedenou v záhlaví Smlouvy, a pro tento případ se
PovaŽují veŠkeré písemnosti za doručené uplynutím 10 dnů, poeítaných ÓO-i"iictr
odeslání doporučenou zásilkou na adresu uvedenou v záhlavi smlouvy.

,,Intenzifikace ČOV Řitta" - Smlouva o dílo
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4.

Smluvní strany se dohodly, že píipadné spory vyplyv7jlci ze Smlouvy budou řešit

smírnou cestou, a v přípaáÉ neaósázeni aoirodv sé-obrátí na J/ěcně 
příslušný 

"b",rY
]o,,;';č;;tJilp*ri"e. Strany si tímto sjednávají místní příslušnost prvoinstanČního

soudu podle místa sídla objednatele.

objednatel je oprávněnbez souhlasu zhotovitele převést svoje práva. a_povinnosti ze

sŇouvy uypty.,u3i"i na jiný subjekt (postoupit s-l9Tr) Zhotovitel je oprávněn

převést.uop piauá a porrionósti ze Smlouvy na jiný subjekt (postoupit Smlouvu) pouze

s předchozím písemným souhlasem Objednatele,

Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou

Stran.

Tato smlouva se řídí platnými právními předpisy České republiky, Na části neupravené

touto smlouvou ," urtuh.r3i zqménaustanovóní zák. č.8gl2012 Sb., občanský zákoník,

zák. ě. 455ltggl Sb. a zék.- č. 12112000 Sb., všechny v platném znérn a.ve znéni

p.ouaae.i"t, předpisů, Ve vztahu k oborovým a profesním náležitostem plnění této
'smlouvy plai zejména ustanoverlt zák. č. t8il2006Šb. stavební zákon, v platném znění

a v e znéni prováděcích předpi sů.

Smlouva je vy,hotovena ve čtyřech vyhotoveních, znic!ň každá strana obdrží dvě

vyhotovení.

Strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsaheng souhlasí, a že smlouw uzavirají

svobódne, nikoliv v tísni ěí zanevýhodných podmínek,

Tato smlouv a nabyvá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami, Její

twírníkončí splněním všech závazktt obou stran,

Následující přílohy jsou včleněny do smlouvy a tvoří její nedílnou souěást, bez ohledu

na to, zda jsou k ní fizicky připojeny:

Příloha smlouvy č.1 : Cenová nabídka zhotovitele - položkový rozpočet díla

Příloha smlouvy č.2 : Časový harmonogram postupu prací

Příloha smlouvy č.3 : Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele

5.

6,

7.

8.

9.

10.

v praze dne

Zhotovitel :

Energi* - e ln,r;h;rtí :r |áňská as.

Ing.

předseda představenstva

V futce dne

Objednatel :

Mgr. Kamil Abbid

starosta

/3. l U4 ř
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