
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Č, smlouvy Zhotovitele:

Smluvní strany (dále jen Strany) :

I. Obiednatel:

Obec Řitt u
Na Návsi 54
2s2 O3Řitka
zastoupena starostou: Mgr. Kamilem Abbidem
lCO :

DIČ :
00241644
neplátce DPH

Bankovní spojení : Česká spořitelrra a.s.
číslo ťlčtu : 3 B9820399/0800
Zástupce ve věceclr smluvních : Mgr. Kamil Abbid
ZástLrpce ve r,ěcech technických : T'DI
(dále jen jako ..Objednatel"

II. Zhotovitel:

METTA spol. s r.o.
Sídlo : Daňkova 3332/3
Zastoupen : René Lóffelmannem
tČo: 48266566
DIČ: CZ48266566
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 107-205361020710100
Společnost vedená pod sp. zn. C 213574 u Městského soudu v Praze

Zástupce ve věcech smluvních: René Lóffelmann
Zástupce ve věcech technických: René Lóffelmann
(dále jen j ako,,Zhotovitel")

Uzavřely dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen: občanský zákoník)tuto
smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva") :
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SMLouvA o níro
na realizaci veřejné nkÁzk;,s názvem:

,,Chodník v ulici Všenorská"

čl. t
Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je provedení veškerých stavebních praci a souvisejících
doplňkovýclr dodávek a s|užeb k realizaci akce: ,,Chodník v ulici Všenorská" (dále jen

,,Dí1o").

Stavbou se rozumí výstavba nového cho<lníku v ulici Všenorská v Řitce :

Jedná se o nutné doplnění chodníku u stávající komunikace.

Ulice Všenorská je komunikací třetí třídy III/1l5l0 vprutahu obcí Řitta. Komunikace
je převážně extravilánového charakterubez provedeného odděleného chodníku pro pěši.
S ohledem na neodkladné zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu je od stávajícího
přechodu pro pěší u Pražské u|ice až k ulici Zahradní navržen levostranný chodník
v délce 251. Chodník bude proveden ze zámkové d|ažby.

Stavba bude prováděna na katastrálnim izemi Řitta.

Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díIa veškeré právní předpisy, jakož i
podmínky určené touto smlouvou. Dílo bude provedeno rovněž v souladu s příslušnými
ČSN, v souladu se zákonem č. l83/2006 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 odbomou péčí prostudoval
(včetně výkazi výměr), nemá vůči ni žádných dotazú nebo připomínek, považuje ji za
úplnou, s tím, že mu poskytuje dostatečný podklad k provedení díla, společně
s ostatními podklady, které jsou uvedeny ve Smlouvě nebo na něž Smlouva odkazuje.

O zjištěných vadách, rozporech a neúplnostech v projektové dokumentaci je zhotovitel
povinen nejpozději před zahájením prací informovat objednatele. Ohledně případného
přerušení prací na zhotovení díla, jakož i ohledně dalšího postupu zhotovitele, je
zhotovitel povinen postupovat v souladu s ust. § 2594 občanského zákoníku a této
smlouvy.

Dílo je dále rovněž podrobněji specifikováno stavebním povolením, rozhodnutími, či
stanovisky dalších orgánů státní správy, a zadávací dokumentací veřejné zakázky.

Podrobné vymezení objemu všech požadovaných prací a dodávek souvisejících
s provedením Díla a s uvedením jednotlivých položek a konkrétních specifikací je
obsažentl v položkovém rozpočtu díla - cenové nabídce zhotovitele, ktery je součástí
Smlouvy jako její Příloha č.1

Součástí přeclmětu plněrrí zhotovitelerl dle této st-tllottv1,.ie i předání veškcrýclr dokladů
k výrobkůrl a zaíiz,enirn zártrčních podnlíneli pro užívání stavb5l, předání atestů a
prottlktllťr o z.kouškácIr clíla a prohlášení o shoclč dle piatných ČSN a cllc právního i,ádtr
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ČR, nutných pro kolaudaci stavby či její části, uplatňování záručních i pozáručních vad
a všech ostatních právních, stavebních i technických dispozic s dílem čijeho částmi.

l0. Součástí předmětu plnění zhotovitelem dle této smlouvy je rovněž zhotovení
dokumentace skutečného provedení stavby (díla) pro kolaudační řízeni v rozsahu dle
ust. § 12l 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. |,2, 3) ve formě tištěné a elektronické (formát dgn nebo dwg a pdf), a to včetně
geodetického zaměření provedení těch částí díla, kde je takové zaměřeni obvyklé a
nezbytné, Do PD budou zřeíelné a odbomě vyznačeny všechny zmény, k nimž došlo
v průběhu provádění Dila, připadně dokladované odchylky od PD, v souladu se
Smlouvou,

a) ty části PD, u kterych nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem ,-,beze
změn",

b) každý výkres dokumentace o skutečnérn provedení stavby bude opatřen jménem,
příjmením a podpisem oprávněného pracovníka Zhotol,itele, který změny zakreslil,
včetně ruzitka Zhotovitel e,

c) součástí bude i celková situace skutečného provedeni Díla v četně změn tras
inženýrských sítí, k nimž došlo v důsledku realizace stavby.

1 l. Mimo vlastní provedeni stavebních prací je součásti předmětu díla dále zejména:

a) zajištění vytyčení veškených stávajícíclr inzenýrských sítí, odpovědnost za jejich
neporušení během výstavby a zpětné př,edání jejich správcům, spolupráce se správci
inženýrských sítí, zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
veškeré náklady plně hradí zhotovitel,

b) vytýčení stavby podle projektu - souřadnice v JTSK,

c) odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných
hmot a staveb) včetně poplatku za uskladněrrí,

d) zajištění bezpečnosti práce a ocluany životniho prostředí,

e) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezenínr ajeho projednání s
příslušnými orgány státní správy, jejich údržba a přenrisťování a následné odstranění,

0 v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního uživáni
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

g) zajištění úklidu znečištěných komunikací vlivem stavební činnosti,

h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle
zákona č.22/1997 Sb. - prohlášení o shodě)

i) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potř,ebné pro provedení stavby,

j) zaiištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizi podle příslušných ČSN
pro jednotlivé práce a případných jiných právních nebo technických předpisů platných
v době provádění a předání díla či zkušebrrího provozu, kterými bude prokázáno
dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,

k) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací
např. správcům sítí, NPÚ, archeologickérnu pruzkumu apod.,

l) respektování obecných podmínek daných povoleními krealizaci stavby, ato zejména,.
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vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti,
předložení dokIadů o jejich nezávadném zneškodňování,
vedení přehledu o vytěžené ornici a o nakládání s ni pň respektování zásad, jeji
ochrany.

Zlrotovitelje povinen při zhotoveni díIa dle této smlouvy splnit za objednatele veškeré
povinnosti související se zhotovením předmětu díIa a plynoucí pro objednatele
z rozhodnltí, podmínek a stanovisek dotčených orgánů a organizací, které jsou nedílnou
součástí této smlouvy vydaných v rámci územního řizení, stavebního řizení a řízení
s nirni souvisejicích. Veškeré činnosti zhotovitele nutné ke splnění povinností dle tohoto
článku a odstavce jsou započítány v ceně díla uvedené v č|. 3, odst. 3 této smlouvy.
Objcdnatel se zavazuje 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 započítány v pevné ceně díla uvedené v čl. 3, odst. 3 této smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí stim, že vprůběhu zhotovení díla bude
projektantem vykonáván autorský dozor. Zhotovitel se zavazaje vyvinout za účelem
řádného provádění autorského dozoru maximální součinnost a plnit pokyny aulorskéhcr
dozoru směřující k řádnémtr dodržování Projektové dokumentace.

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

ObjednateJ je oprávněn i v pruběhu realizace požadovat záměny materiálů a postupů
prací oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto
záměny přistoupit.

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí by,t použity jiné materiály,
technologické postupy nebo provedeny změny proti projektové dokumentaci Technické
standardy použííých nrateriálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Zhotovitel se

zavazuje a ručí za to, ž.e prováděné práce na realizagj předmětu díla budou odpovídat
požadavkům kvality uvedeným v projektové dokumentaci a příslušným ČSN pro
jednotlivé práce,

Provedenín Díla se rozumi i práce a úkony blíže nespecifikované v čl. I. této smlouvy,
které jsou však nezbytné k řádnénru 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 speciíikován 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 úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli
provedení dalších prací a výkonů zce\a zřejmě nad rámec Díla (,,Vícepráce"), budou
tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových
rozpočtech v nabídce Zhotovitele a pokud se tyto, práce a dodávky v položkových
rozpočtech nevyskytují. pak jednotkovými cenami URS Praha a.s. vydanjnni v období
realizace těchto prací a dodávek, Pokud ne|ze využit pro ocenění těchto prací a dodávek
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jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydanýclr v období realizacc těclrto prací a dodávek.
bude výše cerry těchtoprací a dodávek stanovena Smluvními strananri jako cena v nrístě
a čase obvyklá. Práv<.l na jejich úlrradu vz.niká Zhotoviteli až po uzavi,ení př,íslušnélio
dodatku ke Snrlour,ě , Yždy však bude postupováno v souladu se zákonem 13712006 Sb.,
o veř,ejných zaká,l,kách, ve zIrění pozdějších pi,edpisťr.

Za Yicepráce se však lrepovažují náklady na práce. výkorry a dodávky a .|iná plněrrí.
které byly Zhotovitelenr s odboniou péčí pi,edvidatclné v okanržiku uzal,ř,ení Snllouv1, a

které jsou zároveň rrutné k totnu, ab,v dilo b},lo dokorrčeno ř,ádně a včas v souladu
s podklady a standardy na něj kladenýrni.

V připadě, že některé práce a dcldávky. kterc1jsou dle Smlouvy soLrčástí Díla, nebudou
realizovány (,,Méněpráce"), bude jejich cena odpočtena zCeny za dílo ve výši. vc ktcró
je uvedena v položkových rozpočtech Zhotovitele.

Drobné změny a r,rpřesnění díla, které nejsou vícepracemi nebo méněpracemi. a kteró
nenrají vliv na cel,Iu a termín plněrrí nebo kvalitu díla, rnohou b}.t rozhodnuty a
potvrzeny zástupcem objednatele - stavebním dozorenr, zápisem ve stavebnírn deníku.
Zhotovitel je povirren tyto drobné změny provést bez_ zbýečrlého odkladu.

čl. z
Místo a doba p|nění díla

Místo plnění: katastrální území Řitka

Předpokládané zahájení díla: l, srpna 20l5
Dokončení díla: 30. záŤi 2015
Předání staveniště: l. srpna 2015

Zhotovitel se zavazuje k termínu dokončení díla 30.9.2015 Dílo dokončit a protokolárně
je předat Objednateli (dále,,Termín předání"),

Skutečným dnem zahájení provádění Díla je den protokolámího předání staveniště
Zhotoviteli Objednatelem a Skutečným dnem provedení Díla je den protokolárního
převzeti Díla Objednatelem od Zhotovitele bez vad a nedodělků za podmínek
uvedených v čl. č. 7. Smlouvy.

Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsáh
stavby či stavbu přerušit nebo zcela ukončit před jejím dokončením. V pr'ípadě, že
objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva použít,
nemá Zhotovitel vůči objednateli žádné (ani firranční) nároky, plynoucí z posunutí,
zmenšení rozsahu, př,erušení nebo předčasného ukončení stavby,

čt. s
cena za dílo

Cena díla je zpracována v souladu s cenovými předpisy (zákon ě, 52611990 Sb. - o
cenách, a vyhlášky č. 45012009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, v platném znění.

Cena je stanovena jako cena pevná, nejvýše př,ípustná, kterou není možné překročit,
pokud není ve Smlouvě stanoveno výslovně jinak, Cena za dílo obsahuje veškeré
náklady Zhotovitele nutné k provedení Díla.
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V souladu s nabídkou uchazeče se Smluvní strany dohodly na ceně bez DPH za
provedení Díla (dále _.,Cena za dílo") celkem ve výši 787.172,- Kč, slovy
S edm s e t o s m de s á t s e dmt i s íc.i e dno s í o s e d mde s á t dv ěko runyč e s ké).

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 Zhotovitel.

Výše Ceny za dilo byla Smluvními stranami dohodnuta dle úplného a závazného
položkového rozpočtu uvedeného v Přiloze č. l Smlouvy, jehož úplnost Zhotovitel
zaručuje.

[Jprava výše Ceny za diloje možná jen vpřípadě Vícepraci nebo Méněprací dle čl, l.
odst, 20, 2|, 22 Snrlouvy.

zhotol,itel je povinen informovat objednatele o případné změně v rozsahu prací, který
by nrěl vliv na cenu Díla. Objednatel má právo vícepráce hradit, nebo od smlouvy
odstoupit, přičemž se se zhotovitelem vyrovná.

čl. q
Platební podmínky

Objednatel nebude poskytovat zálohy. Daňový doklad (fakturu) je zhotovitel oprávrrěn
vystavit po převzetí i části (etapy) bezvadného díla objednatelem ke dni zdanitelného
plnění, jimž je clen předání Díla, na základě zjišt'ovacího protokolu podloženého
položkovým soupisem skutečně provedených prací a odsouhlaseného technickým
dozorem Objednatele či jinou jím pověř,enou osobou.

Doba splatnosti daňových dokladťrje stanovena na 30 kalendářních dnťr ode dne doručení
daňového dokladu Objednateli.

Fakturace bude provedena do výše l00% z provedených prací V případě, že Objednatel
zjistí vady či nesprávnosti vjiž odsouhlaseném Soupisu skutečně provedených prací, vrátí
bez zbyteěného odkladu soupis Zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a

nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit Objednateli
opravený soupis, přičemž Objednateli běží doba 5 pracovních dnů k posouzení správnosti
takto opraveného soupisu. Tato lhůta se nepovažuje za prodlení v placení.

Potvrzené Soupisy skutečně provedených prací se ani samostatně ani ve svém souhrnu
nepovažují za doklad, důkaz či protokol o dokončení a předání Díla.

liaktura za provedené práce bude zhotovitelem vystavena do l5 dnů od př,edání a převzetí
díla

6. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat:

o název stavby
o celkovou sjednanou cenu bez DpH
. celkovou výši DPH
o další náIežitosti podle daňových předpisů
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ďs
Vlastnické právo k dílu

l. Objednatel je vlastníkem Díla od počátku provádění stim, že Zhotovitel je vlastníkem
věcí, které opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí Díla,
byť i rozestavěného. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednate|e až okamžikem
předání Díla.

čr. 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 s realizací Díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla
Objednatelem. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na
stavbě nezúčastněné osobě. V případě jakélrokoliv narušení či poškození rnajetku
Objednatele a třetích osob tj. objektů, prostranství, dopravních prostředků, komunikací a
inženýrských sítí ve vlastnictví Objednatele nebo tř,etích osob, uvede zlrotovitel tyto
poškozené věci či objekty, nejpozději k datu převzetí díla, bezplatně do původního stavu.
Za timto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu platnou minimálně po dobu
provádění dila, uzavřenou na pojistnou částku ve výši min. 5 mil. Kč, se spoluúčastí max.
5%.

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

V případě. ž,e má být dílčí část prováděrrélro Dílazakryía nebo má blt jinak znernožněn
přístup k rrí. je zhotovitel povinen v5,zval zástupce Objednatele prokazatelnýrn způsobem.
minimálně 3 pracovní dny, předem k její kontrole. aby rnohl prověřit. zda zakr,ývaná čásl
byla provedena ř,ádně, Nebude-li Zlrotovitcl postupovat v souladu 5 yýše ttvedenýnr
ustanovením, je povinen na žádost Objedrratele odkrý,t konstrukce rra svůi rráklad.
Nedostal,í-|i se objednatel v dohodnutérn lernrínu ke kontrole výše uvederrých části Díla,
nlůžc Zhoíovitel pokračovat v provádění Dila. V případě. že Ob.iednatel i př,esto budc
požadovat odkrytí trvedených konstrttkcí, Zhotovitel 1ak učirrí na náklady Obiednatcle.
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny. nese veškcré náklady spojenc1

s odkry,tíln pt,aci, opravou chybného stavu a následným zakry,tím Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájelrí provádění dílaaž do drre odstratlčlrí poslední
vady stavební deník v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel r,cde vc stavebním deniku
denní záz,nanry minimálně v rozsalru stanoveném § 6 v1,lilášky č. 49912006 Sb.. podrobně
lz př,ílozc č. 9 uvedené vyhlášky.

Objednatel podepisLrje denri záznanry a vl,jadřr-rje se k jednotlivým zápisťlm.

Zápisy ve stavebnínr deníku nejsou způsobilé rrrěnit obsah práv a povinností vyplývajících
z ustanotlené této srnlouvy, ale slor-rží jako podklad pro vy,pracoválrí dodatků ]te smlcrttvě.

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

8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákon č. l14ll992 Sb o ochraně přírody a krajiny
v platném znéní a př,edpisů souvisejících,

_)
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9. Zhotovitel se zavazuje dodrŽovat platná ustanovení všech správních rozhodnutí a právních
předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, vztahujicích se k předmětu díla.

1 0. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací veškeré platné předpisy o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci.

11 . Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolních orgánů objednatele na staveniště.

12. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli údaje a předat mu doklady související
s prováděním Díla, nutné k provedení kolaudačního řjzení ve smyslu stavebního zákona,
jeho prováděcích předpisťt a ostatních relevantních předpisů na úseku stavebního práva.
Na požádárrí Objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a
ostatním materiálu použitém pro zhotovení Díla.

13. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a má pŤístup na staveniště kdykoli
v průběhu provádění Díla. Zhotovitel je povinen Objednateli dle jeho požadavků tuto
kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou
součinnost,

14, V souladu se stavebním zákonem bude Objednatel provádět při provádění díla na
staver,išti technický dozor Objednatele prostřednictvím TDI nebo Zástupce TDI, jehož
údaje budou Objednatelem sděleny při předání staveniště a budou uvedeny v písemném
protokolu o předání staveniště a současně budou zapsány ve stavebním deníku.

15. Zhotovitelje povinen zajistit Objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke
stavebnímu deníku v průběhu pror,ádění Díla. Stavební deník musi být přístupný kdykoliv
v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případrrě jiným osobám
oprávněnýrn do stavebního deníku zapisovat.

16. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 2x
měsíčně kontrolní dny průběhu provádění Díla za účasti oprávněného zástupce
Zhotovitele, Objednatele a TDI.

l'l. Zltotovitel je povinen zajistit nezb5,tný bezpečný přístup a přijezd k nemovitostem
dotčených prováděním díla, o zahájeni prací a o nutných omezeních je Zhotovitel povinen
majitele prokazatelně informovat minimálně 3 pracovní dny před zahďlenim prací nebo
omezení. Na výzvu Objednatele se Zhotovitel zavanlje vést nezbytná jednání s majiteli
nemovitostí, jejichž práva mohou b/t prováděním Díla přímo dotčena, v případě, že tato
potřeba v průběhu provádění Díla vyvstane.

č1.1
Splnění a předání díla

l . Zhotovitel splni svůj závazek provést Dilo tak, že řádně a kvalitně provede Dílo v souladu
se Smlouvou a dokončené je protokolámě předá Objednateli.

2 Dílo je samostatným celkem a bude předáno najednou, jestliže se smluvní strany
nedohodnou jinak.

3. Provedené Dílo bude Zhotovitelem předáno Objednateli na základě písemného protokolu
o předání a převzetí Díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále

..Protokol o převzetí díla").

4. Zhotovené dílo se považuje
předání a převzetí díla oběma
že objednatel dílo přejímá.

ob.iednateletn za píevzaté ol<anlžikem podpisu zápistt cl

smluvními stratratrri. v tlětnž bude výslovně konstatováno.
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5. Zhotovitel je povinen vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby ve íbrmě a
rozsahu dle čl. l odst. 12 této smlouvy.

6. Objednatel není povinen Dílo nazákladě plotokolu převzit,jestliže není řádně a kvalitně
dokončeno v souladu se Smlouvou, má vady nebo nedodělky nebo v případě nepředání
všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením Díla.

7. Objednatel může dílo převzit i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které
nebrání řádnému užíváni dila.

8. K předání DíIa na základě protokolu Zhotovitel yyzve Objednatele nejpozději 5

pracovních dnů přede dnem, kdy bude Dílo připraveno k předání.

9. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory a prostranství, kde se Dílo provádělo, do dne
přrdání Díla, na své náklady, a provést úklid včetně likvidace zaíízeni staveniště, části
pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí PD, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel
povinen uvést v rámci dokončení Díla do předchozího stavu. V opačnérrr případě se nlá za
to, že Dílo není způsobilé k převzeti.

10. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnosí v řizeni se stavebním úřadem o
uživáni dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.

1 1. Podmínkou předání a převzeíi předmětu díla je úspěšné a bezvadné provedení veškerých
předepsaných zkoušek.

12. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni přejímky tyto doklady:

a. Dokumentace skutečného provedení ve třech vyhotoveních
b. Všechny předepsané doklady osvědčující i,ádné a kvalitní provedení díla
c. prohlášení o shodě
d. Revize a zkoušky prokazující zdámé provedení díla vč. výsledků zkoušek
e. Případné dodatečné doklady zjištěné při kolaudačním řízení se zhotovitel zavazuje

dodat v určeném termínu na základě požadavku př,íslušného orgánu.

čl. s
Odpovědnostza vady, záručnízávazky azáruční doba, zírlka za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňoval požadavky, objcdnatele na jakost dlc této
smlouvy, specifikovanou v projektové dokunrentaci a bude proveclencr podle ČSN a buc]e

odpovídat technickýnl požadavkůnr na stavební výrobki. dle př,ísltršných předpisů v
v platriénl znění a dalšírn platnýnr právrrínr přeclpisťln.

Dobu záruky za jakost Díla je sjednána na dobu 36 měsíců od data protokolártlího předání
dokorrčeného Díla bez vad a nedoclěIků.

Na jednotlivá z,aí-izení unríslěná v rátr-rci Díla 1loskytuje Zhotovitel zárrtku dle záručních
listů příslušnýcli výrobců. V případě pochybností. nebo pokud Zl-rotovite1 nedoloží
věrolrodný záruční list, platí záručlí doba dle odstavce B.2. této Snrlouvy. Záručni doba se
prodlužuje o dobu trvání vady, která bráni lživárrí Díla k účelrr, ke kterému jej Ob.jednate l

objedrial, {i. ode dne oznátnerrívady do drre protokolárního př,evzetí opraverrélro Díla rrebo

.jeho části Objednatelern.

Objednatel uplatrrí včas plávcl z vad díla v zlrručtlí době. pokLrd vad), oznámí Zhotoviteli
alespori v poslední den záručni dobl,na Dílo.

1
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Reklamace musí bý,t uplatněna písemnou formou doporučeným dopisem, Zde je
objednalel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují. Havarijní vady (d. vady
bránící v řádném uživání části nebo celého díla) je možné oznámií telefonicky či
elektronickou poštou. které následně budou potvrzeny písemnou formou.

V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zaháji
Zhotovitel práce na odstranění vad nebráníci uživání Díla do 5 pracovních dnů od
písemného oznámení vad a vadu odstraní do 10 pracovních dnů od nastoupení (e-li to
technologicky možné nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak).

V případě havarijní vady (tj, vady bráníci užívání dí|a) zaháji Zhotovitel práce na
odstranění vacly ihnecl (nejpozději do 72 hodin) po oznámení havarijní vady a práce
provede ve lhůtě stanovené dohodou obou smluvních stran.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vacly na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné
další náklady, v opačnéni případě ty.to uhradí Zhotovitel,

Jestliže Zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má Objednatel právo odstranit
vady sánr na náklady zhotovitele a zhotovitel je povinen zap7atit fakturu za provedené
odstranění vady objednatclem do l4 dnů od doručeni,

čt. q
Odstoupení od smlouvy

Zhotovitel může od snrlouvy odstoupit pouze z důvodů a způsobem uvedeným
v občanskérn zákoníku. Odstoupení musí být písemné a doručeno objednateli.

Od Smlouvylzetaké odstoupit po vzájemné písemné dohodě obou Smluvních stran.

Objednatcl i Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy, zméní-Ii se po uzavřeni smlouvy
její základní účel, v důsledku podstatné zmény okolnosti, za nichž byla smlouva uzavŤena
nebo v případě zásahu vyšší moci

Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v připadě jejího porušení dle občanského
zákoníku, zacož se považuje:
a) jestliže zhotovitel provádi Dilo i přes opakované písemné upozomění objednatele

nekvalitně či vadně, neodbomě, nebo v rozponr s projektovou dokumentací,

b) zpožděni zhotovitele oproti harmonogramu je delší než 7 dnů

c) zhotovitel přeruši práce v průběhu realizace praci na díle před jakýmkoliv termínem
dokončení díla, pokud tak neučinil v souladu s ustanoveními v této smlouvě

d) provádění díla v rozponr se Smlouvou nebo jinými závaznými dokumenty či předpisy,
projektovou dokumentací a dokumentací pro stavební povolení ověřenou stavebním
úřadem.

objednatel má právo dále odstoupit od Smlouvy, jestliže bylo vůči Zhotoviteli zahájeno
insolvenční íízeni, či návrh na toto řizení bude zanritnut pro nedostatek majetku, či
zhotovitel vstoupil do likvidace, nebo Zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské
činnosti či byl zapsán do rejstříku osob se zákazem činnosti dle zákona o veřejných
zakáz,kách. Zhotovi te] j e povinen tuto skutečnost oznámit obj ednatel i,

Zhotovitelem do této doby poskytnutá a Objednatelem použitelná plnění se v případě
odstoupení od Snrlouvy vyúčtují na základě členění ceny podle položkového rozpočtu.
Částka vyplývající z tohoto vyúčtování přísluší Zhotoviteli jako cena za poskytnutá

l
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plnění. Cena za poskytnutá plnění se započítá proti poskytnutým platbám a dalŠÍm
narokům Objednatele.

7. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy dle čl. 9 odst. 4 a 5 této smlouvy má
objednatel v každém případě nárok na úhradu prokázaných nákladů, které mu vzniknou
v souvislosti s náhradním řešením.

l.

čl. to
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

V případě nedodržení Termínu předání dila zaplati Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu
ve výši0,2 %o z celkové ceny díla uvedené v čl. 3 odst. 3 Smlouvy za každý započaIý den
prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak. O tuto částku mu bude snížena úhrada
konečného daňového dokladu při závěrečném tinančním vyúčtování Díla.

Za nedodržení termínu odstraněni vad a nedodělků z předávacího protokolu v dohodnutém
termínu je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 5.000,- Kč
zakaždou vadu a nedodělek a kalendářní den prodlení, která je splatná Zhotovitelem do
30 dnů ode dne doručení požadovaného uplatnění smluvní pokuty objednatelern
zhotoviteli.

Pro pi,ípad prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany Objednatele se stanovuje
úrok z prodlení ve výši 0,05 Yo dlužné částky za každý den prodlení.

4, Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne jeiich pisemného
uplatnění oprávněnou stranou a jejich úhrada nenrá vliv na právo na náhradu škody
vzniklé porušením povinností.

5. Objednatel je oprávněn provést jednostranný zápočet svého nároku na zaplacení smluvní
pokuty proti nároku zhotovitele nazaplacení ceny díla nebojeho části.

čl. tt
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.32012001 Sb.,o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finančni kontrole),
zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou
součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních
oprávnění.

1.

čl. tz
závéreóná uiednání

Veškerá textová dokumentace. kterou při plnění Smlotrvy předává či přcdkládá
zhotovitel objednateli. musí být pi,edána či př,edložella v českérrr jazyce.

Doručovacími adresanri pro účely, srnlouvy jsou adresy stran uvedené v záhlavi
Snrlouvy. Strarry se zavazují vzájemně se pisenrně jtríbrnrovat o změně své doručovací
adresy, i o jakýchkoli pi,ekážkách pro doručovárrí pisemností lla svou adresu, uvedellcrtl
v záhlaví Snrlouvy,, pfičcmž.isou povinrri současně uvést aktuálrrí adresu pro doručování
písenlností. Pro př,ípad nesplněIií této povinnosti je Stratra oprár,ttěna zasílaí veškeré
písemnosti tra adresu druhé Strany_ uvedenou v záhlaví Srnlouvy. a pro tento přípaci sc
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povaŽují veškeré pisemnosti za doručené uplynutím l0 dnů, počítaných od jejich
odeslání doporučenou zásilkou na adresu uvedenou v záh\aví Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že připadné spory vyplývající ze Smlouvy budou řešit
stnínrou cestou, a v př-ípadě rredosažení dohody se obrátí na věcně příslušný obeoný
soud v České republice, Strany si tímto sjednávají místní příslušnosf prvoinstančního
soudu podle místa sídla objednatele.

Objednatel je oprávněn bez souhlasu Zhotovitele převést svoje práva a povinnosti ze
Srnlouvy vyplliruajicí na jiný subjekt (postoupit Smlouvu). Zhotovitel je oprávněn
převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na jiný subjekt (postoupit Smlouvu) pouze
s př,edchozím písemným souhlasem Objednatele.

Smlouvu lze měnit pouze písemnýnri dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou
Stran.

'I'ato smlouva se řídí platnými právními př,edpisy České republiky. Na části neupravené
touto smlouvou se vztahují zejména ustanovení zák, č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zák. č, 4551199l Sb. a zák, č. 12112000 Sb,, všechny v platném znění a ve znění
prováděcích předpisů. Vc vztahu k oborovým a profesním náležitostem plnění této
smlouvy platí zejména ustanoveni zák. č. 183/2006 Sb. stavebni zákon, v platném znění
a ve znění prováděcích předpisů.

Smlouva je vyhotovena ve čtyř,ech vyhotoveních, znichž každá strana obdrží dvě
vyhotovení.

Strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavirají
svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek.

]'ato smlouva nabýwá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Její
trvání končí splněním všech závazků obou stran.

Následující př,ílohy jsou včleněny do Smlouvy a tvoří její nedílnou součást, bez ohledu
na to, zda jsou k ní fuzicky připojeny:

Př,íloha smlouvy č.1 : Cenová nabídka zhotovitele - položkový rozpočet díla

Objednatel:
ilF3f,C RITKA.
i\JÁ\ §\íi5\i/§! §lL

t§2
Tol ; l]18 592 289,

R cn é Ltj tŤělt-tr atll-t Mgr. Karnil Abbict

5.

ó

7

8
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10

12

v praze dne

.llirka rckonstt ukcc krllllulrikacc zahradni" strllouva tl díltl


