Zpracováno: Stavebni sluŽby, s, r. o. Strakonice, HaVlíčkova416, Shakonice; lČ:46682431; te|efon:+420380426120;e-mail:

stavebni.sluzby@email.cz

sMLOUVA 0 oÍlo
uzavřená dle § 2586 a následujícÍch a podle věcně souvisejícíchustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb na zhotovení díla

Revita!izace rybníka na p. č. 50/1 k. ú. Kapsova Lhota

Zakázka flnancovaná s podporou MZe - akce programu Podpora opatření na drobných vodních toclch á malých nádži; č. akce .l29 393 4199

|.

'l,

Objednatel:
Sídlo [adresa]:
PSČ a doručovacípošta:

Smluvní stranv

obec Radošovice
Radošovice, Radošovice, Radošoviceč p 6/č. orient. --

-

386 01 Strakonice
lng, Hana Růžičková,starostka

Oprávněný zástupce:
ldentifikační číslo:

00251 739

Daňové identifikační číslo:
Bankovní spojení:

6B0343399/0800

CZ00251739
94-10311291l0710
a

zhotovitel:

Stavimperk s. r, o,

Registrován:

Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 25055
U Sloupů 19

Sídlo [adresa]:
PSČ a doručovacípošta:

385 01 Vimperk

Oprávněný zástupce:
ldentifikační číslo:

05266441

lng. V|adislav K|abouch, jednatel

Daňové identifikační číslo:

CZ05266441

Bankovní spojení:

Komerční banka a. s,, č. účtu115-2887680287/0'l00

ll. základní údaie, místo zhotovenídíla, vlastnická práva
ll.,|.

1,

2.

3

Základní údaie
Zhotovením díla se rozumí kompletní zhotovení díla
[stavební práce]
Revitalizace rybníka na p. č.50/1 k. ú. Kapsova Lhota.
Zhotovení díla představuje úplnéprovedení stavebních prací a souvisejících činností včetně předání dokumentace a dokladů ke zho_
tovenému dílu v rozsahu a podle podmínek, jak jsou slanoveny touto smlouvou o dílo.
Zkrácený popis obsahu a rozsahu stavebních prací:

V rámci díla budou provedeny
- rekonstrukce napouštěcího objektu, kterým bude regulovatelný průtok vody do rybníku,
- rekonstrukce celého bočního nátoku s patřičnou dimenzí k vedení nátoku do rybníku,

-zřízení íunkčníhopožeráku, který doposud zce|a chybí,

- zřízeni funkčního bezpečnostníhopřelivu, který doposud rovněž zcela chybí,
-.zvýŠeníretence odstraněním na dně usazeného sedimentu k lepší zásobě pro hasební zákroky,

UPravY.jsounavrŽenyjenvezce|anezbytnémrozsahu,abyrybníkmohI

sloužit k rekreačním

4.

nadáleexislovataplnitfunkci zadržovánívodyvkrajině,

účelůma být dostatečným pro případné hašenípožárů,
Sjednaný rozsah díla bude proveden v souladu se schvá|enou projektovou dokumentací při respektování podmínek stanovených po_
voleními k provedenídíla, zejména povolením k akumu|aci vod a stavby vodního díla č. j [/UST/019035/2)2)lŽplpřel^-2696, ktero
dne1 1,05.2020 vystavil Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí

l1.2. Místo zhotovení díla

1,

MÍsto zhotoveni díIa je dáno umístěním stávající stavby a pozemků, na kterých bude dílo provedeno, tj, pozemky v obci Radošovice,

vkatastrálnímúzemí KapsovaLhotaparc, ó.5011 ,5012,280,5l5,48121,5l4[vizsituaceobsaženévprojektovédokumentaci
l1.3.

1,

2

díla].

vlastnické právo k zhotovovanému dílu
V|astníkem stávající stavby i provedených a vyfakturovaných částídíla je objednatel, Ochranu těchto částízajistí zhotovitel pod|e
ujednání stanovených touto sm|ouvou, a to až do úp|ného dokončení dí|a a
1eho odevzdání objednateli bez vad a nedodě|ků,
V PříPadě odevzdání a převzetí díla s vadami či nedodělky zajistí zhotovitel ochranu dí|a podle ujednání stanovených touto smlou_

VoU, a tO aŽ do dne písemného potvrzení objednate|e o úplnémodstranění vad a nedodělků.

lll. Rozsah díla
ll1.1, Rozsah

1.

stavebních a montážních prací a dodávek

TechnickéřeŠeníazpŮsobprovedenístavebníchprací akonstrukcí určujeprojektovádokumentacedí|asouhrnnězpracovanáfyzickou osobou, Ing, Lenka BrŮcklerová, Strakonice [obsažena v zadávaci dokumentaci zadání výběru nejvhodnějšího zhotovite|e],
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2
3,

Rozsah díla a způsob provedení díla jsou určeny z výchozích podkladů
projektová dokumentace uvedená v odstavci ,l tohoto článku,
dalŠÍpodmínky stanovené zadáuací dokumentací zadávacího řízenío nejvhodnější nabídku na plnění zakázky,

-

Zhotovení díla obsahuje

-

-

komPletní zhotovení zakázky [stavební práce] v rozsahu určeném projektovou dokumentací a s podmínkami sjednanými touto

smlouvou,

Provedení Předepsaných a dohodnutých zkoušek a pořízení dokladové části v rozsahu uvedeném v článku l|1.2, a ostatní sou_
části dí|a uvedené v čl ll|.3 této smlouvy,

ll1.2. Dokladová

1

2,

část

SouČástí díla je také Pořízení dokladŮ k realizovanému dílu a zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetic_
kých zaměření,
Dokladová část bude obsahovat
a) úplný přehled dokladů a dokumentace,

b) kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení dí|a,
c) prvopis [originál] stavebního deníku,
d) přehled provedených kontro| a zkoušek zapsaných ve stavebním deníku,
e) zprávu o výchozí revizi hromosvodů,
f) zprávu o výchozí revizi elektroinsta|ace,
g) protokoly o ostatních, samostatně provedených zkouškách,
h) celkový seznam hmol a výrobkŮ použitých ke zhotovení díla s přesným označením jednotlivých

i)
j)

k)

3,

|)
m)

průkazná osvědčenío hmotách a výrobcích použitých ke zhotovení díla,
Prokazatelné dok|ady o zpŮsobu naložení s odpady vzniklými v průběhu zhotovování díla,
dokumentaci o geodetickém vytyčení polohy stavby,
geodetické zaměření dí|a potvrzené příslušným katastrálním úřadem,

výrobků a jejich výrobců,

doklady stanovené podmínkami rozhodnutí, kterým by|a povolena výstavba díla.
Provedení vŠech potřebných zkoušek a kontrol zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady a dokumentaci předá objednateli
k PříPadnému jednání o změně [změnách] navrhované
[navrhovaných] zholovitelem
ve třech vyhotoveních úplnou projektovou dokumentaci požadovaných změn,
ve dvou vvhotoveních cenovou kalkulaci navržených změn
[rozpočtový dodatek],
k odevzdání a převzetí stavebnich prací - vyzve zhotovitel objednatele nejpozději ,l0 pracovních dnů před dnem odevzdání a
převzetí dokončeného díla
k odevzdání a převzetí stavebních prací - předá zhotovite| objednateli doklady nejpozději 5 pracovnich dnů před dnem ode-

-

-

-

-

vzdáni a převzetí dokončeného díla
ve třech vvhotoveních úp|nou projektovou dokumentaci skutečného provedení díla,
ve dvou vyholoveních veškeré ostalní doklady a dokumentaci vyjma prvopisu stavebního deníku,
Po odstranění vŠech nedostatkŮ zaznamenaných zápisem zřízení o odevzdání a převzetí dokončené stavby a z kolaudačního
řízen

-

ll1.3. Ostatní

'l,

í

prvopis stavebního deníku,

součásti díla

S provedením výše uvedeného díla souvisejí a součástídíla isou také

a)
b)

veŠkerépotřebné dopravní manipulace včetně dopravy potřebných materiálů a výrobků, odvozu suti, vybouraných hmot a přebyteČné zeminy, zajištění vhodných skládek a případné poplatky zauložená na tyto sk|ádky,
odvoz a bezpečná likvidace rozebraných asfaltových povrchů silničníchkomunikací,

c)

Potřebné vybavení zařizení staveniště ajeho ochrana včetně připojení e|ektrické energie, vody, kana|izace,

d)

e)

vYtYČení tras stávajících podzemních vedení a ochrana těchto vedení podle podmínek stanovených jejich provozovateli,
PrŮběŽná, ÚČinná a včasná spolupráce s objednatelem určeným koordinátorem BOZP na staveništi, bude-li koordinátor objed_

0

zajiŠtěníoptimálních podmínek při provádění jednot|ivých konstrukcí a prací předepsaných technickými a technologickými

natelem určen,

PředPisY [zejména předepsaných tep|ot při prováděni prací, řádnou ochranu před k|imatickými v|ivy a řádné ošetření provede_
ných konstrukcí a prací],
s)
h)
i)

j)

ll1,4.

1.

2.
3,

ochrana stávajících i nově zhotovených konstrukcí po ce|ou dobu provádění díla,
uvedení do pŮvodního stavu p|och určených po dobu zhotovování di|a pro staveniště a příjezd ke staveništi,
veŠkerá opatření k vytvořenípodminek pro uživáni staveniště k řádnému provádění díla
[čl V.1 až V 6 ].
ÚPlné seznámení objednateIe s ovládáním a obsIuhou všech zařízení, která jsou součástízhotovovaného dí|a,

Předpisy pro zhotovení díla

Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací a s příslušnými lechnologickými a technickými Předpisy, obecně závaznými předpisy i technologickými předpisy výrobců jednotlivých na stavbě použitých hmot a výrobků.
Jako záuazné se dále stanovují v České[Československé] republice vydaná [závazňě platné i směrné]'normy vztairující se
k PouŽitým materiálŮm [včetně jejich zkoušení] a k provádění stavebních konstrukcí a prací včetně technických a technologických

předpisů stanovených výrobci pro materiály a výrobky a jejich používání.
Pro realizaci díla se stanovují jako závazné zejména předpisy [normy] citované v projektové dokumentaci díla a podmínky slanovené
zadávaci dokumentací zadávacího řízení o nejvhodnější nabídku na plnění zakázky,
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1.

2,

uprava rozsahu díla nebo podmínek jeho provádění jsou přípustné dohodou smluvních stran,
PoŽaduje-li některá smluvní strana od|išné provedení prací nebo se v průběhu provádění dí|a vyskytne nutnost provedení prací předem nepředvídatelných, musí být předem dohodnuty
a) technické řešení,
b) rozsah a způsob provedení,

U,

4.
A

Jednostranně uplatněná změna rozsahu díla nebo podmínek.jeho provádění bude posuzovánajako hrubé porušení smlouvy o dílo.
Pokud se v prŮběhu provádění díla projeví jako účelnéprovedení dalších [předem nepředvídaných] prací, je zhotovite| povinen přijmout Úpravu smlouvy a zajistit provedení prací vyžádaných objednate|em nad původně sjednaný rozsah,
V případech uvedených v tomto č|ánku bude smluvní cena upravena pod|e podmínek uvedených v čl, lX,

lv. siednaná doba provedení díla
Zhotovitel provede dí|o v celém rozsahu ve lhůtě 'l89 kalendářních dnů ode předání staveniště objednatelem a převzetí zhotovitelem,
Prvotně předpokládané lhůty zhotovení dí|a jsou

a)
b)

z,
2

4.
5.

předání staveniště, zahá,|ení

prací

dokončení díla včetně dokladů

24052021,
29,11,2021,

Celková doba provádění díla: 189 kalendářních dnů. Lhůta úplného vyklizení staveniště je sjednána do 5 pracovních dnů ode dne
dokonČení díla, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne termínu dokončení díla sjednaného smlouvou.
Pro jednotlivé části díla nejsou dohodnuty dílčítermíny dokončení. Celé dílo bude odevzdáno a převzato po úplnémdokončení sjednaného rozsahu díla,
DodŽení lhŮt plnění je závislé na řádné a včasnésoučinnosli objednatele v rozsahu a za podmínek podle čl. V. smlouvy.
Po dobu prodlení objednatele pň vzájemné součinnosti není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti splnit předmět ve sjednané
lhůtě.

o.

LhŮty je moŽné upravit výhradně podle podmínek stanovených zadávací dokumentací zadávacího řízení, které bylo vyhlášeno ob_
jednatelem o nejvhodnější nabídku na plnění zakázky.

v. provádění díla a vzáiemná součinnost zhotovitele s obiednatelem
V.1. Staveniště

1.

Objednatel poskytne zhotoviteli prostor staveniště zahrnující prostor pro vlastní zhotovení díla a prostor pro staveniště v rozsahu,
který je uveden v čl, ll. této smlouvy.

2.
3.
4,

Rozsah staveniště je shodný s rozsahem místa zhotovení díla [čl, l1.1 .].
Objednatel poskytne zhotoviteli staveniště formou bezplatného pronájmu v rozsahu výše specifikovaném, a to na dobu sjednanou ke
zhotovení díla.
Objednate| vyzve zhotovitele k převzetí staveniště před termínem sjednaným k zahájení zhotovování díla a zabezpečí předání sta_
veniště zhotoviteli nejpozději k tomuto sjednanému termínu.
Objednatel předá zhotoviteli na dobu provádění prací staveniště písemným zápisem k užíváníza podmínek zde stanovených. Zápis
o předání staveniště zhotoviteli bude obsahovat

-

6
7,
8,

9.

10,

popis skutečného stavu staveniště v době před zahájením stavebních prací,
prohlášení o existence stávajících podzemních vedení, které jsou objednateli známé.
,l],
přesný rozsah staveniště bude zakreslen je určen projektovou
dokumentací lcl. ll1.1 odst.
případě
potřeby bude pořízena íotodokumentace zaznamenávající stav staveniště v době před zahájením stavebních prací.
V
ZjistÍ-|i zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady návrhu technického řešení nebo smluvních ujednání, je povi_
nen na tuto skutečnost upozornit objednatele nejpozději při předání staveniště,
StaveniŠtě je dopravně přístupné veřejnými silničnímikomunikacemi. Zholovitel je povinen užívatkomunikace v souladu s platnými

Předpisy a odpovídá za případné škody vzniklé jeho provozem, V případech potřeby omezujících opatření je zhotovitel povinen na
svůj náklad opatřit si příslušná povolení a zajistit opatření, která budou nařízena.
Objekty zařízenístaveniště je zhotovitel povinen vybudovat a provozovat tak, aby nevznikly jakékoli škody objednateli ani třetím
osobám na stavbě nezúčastněným, Veškerá potřebná povolení a opatření k vybudování a provozu zařízení staveniště zajistí zhotovi-

tel vlastním nákladem.
11, StaveniŠtě včetně skladovaných materiálů zabezpeči zhotovitel tak, aby nevzniklyjakékoli škody objednateli ani třetím osobám,
12, V případě potřeby omezujícíchopatření je zhotovitel povinen na svůj náklad opatřit si příslušná povolení a zajistit opatření, která budou těmito povoleními nařízena.

Připojení zařízení staveniště [elektrická energie, voda, kanalizace] projedná azabezpeči zhotovitel vlastním nákladem včetně osazení měřeníodběru a projednání platebních podmínek s majitelem rozvodů v místech připojení.
14, Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon technického dozoru objednatele [TDO], autorského dozoru
[AD], jakož i koordináto-

13.

raBOZP na staveništi, pokud je určen, a zároveň s těmito objednatelem stanovenými osobami průběžně spolupracovat.

15

,16.

Pro odevzdání a převzeií dokončeného díla zajistí zhotovitel v termínu stanoveném touto smlouvou staveniště tak, aby bylo umožněno trvale bezpečnéa neomezené užívánícelého díla včetně bezpečných a neomezených přístupů a příjezdů ke všem nově zho_
toveným i stávajícím stavebním objektům.
Po skonČení prací je povinen zhotovitel uvést prostor staveniště do původního stavu, pokud není projektovou dokumentací určena jiná Úprava. Takto upravené a kompletně vyklizené staveniště předá zhotovitel objednateli nejpozději ve lhůtě stanovené v čl, lV,
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V.2. Omezujícípodmínfiy pro užívánístaveniště a jeho částípo dobu nrovádění díla
1. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby v|ivem provádění díla
[stavební Práce] nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem, znečištbvánímnebo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanizmů.

V.3. Provádění díla Jstavební prácel

'l.

2,

3.
4.
5.
6.
7.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost zařízeni postupu prací, dodržovánípředpisů o bezpečnosli práce a ochraně zdraví, dodržování
kvalitY vČetně provádění kontrol a zkoušek, použitípředepsaných materiálů ajej|ch ochranu a za prováděné konstrukce a práce.

Zhotovitel si sám obstará všechny věci potřebné pro provedení díla
[stavební práce], Pro provedení díla [stavební práce] používá
zhotovitelzásadně materiálů a výrobků odpovídajícíchpříslušnýmtechnickým podmínkám a dohodám uv-edenlim vtetoimtouvc.
Materiály a výrobky, které neodpovídajípředepsaným technickým podmínkám, nesmí zhotovitel použít, Hmoty avýrobky určenéke

zhotovení díla [stavební práce] budou vždy použity výhradně v prvním stupni jakosti,
Práce a dodávky, které již v prŮběhu provádění díla [stavební práce] vykazují nedostatky nebo odporují dohodnutým podmínkám,
musí zhotovitel nahradit bezvadným plněním v termínu, který mu objednatel určí.Objednatel můžepřípadně podle charakteru nedo_

statků navrhnout slevu ze sjednané ceny,
Zhotovitel odpovídá za případné škody, které vzniknou v souvislosti s jeho činnostíobjednateli, případně třetím osobám na stavbě
nezúčastněným.

Objednatel je oprávněn svým zástupcem kontrolovat provádění prací, Tento zástupce má proto právo přístupu do celého prostoru
staveniště.
Zhotovitel do 1 týdne ode dne převzetí staveniště předloží objednateli ke schválení plán kontrol a zkoušek, které budou prováděny
v průběhu provádění díla.
Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem ve stavebním deníku učiněným minimálně 5 pracovních dnů předem ke
kontro|e prací, které budou dalšímpostupem skryty; zejména

-

8.
9,
10.
11,
12,

-

Úpravy tvaru, roviny, sklonu a konání statické zatěžovacízkoušky povrchu zemní pláně,
stavu provedeníjednotlivých technologických fází v ukládání potrubních a kabelových rozvodů předjejich zakrytím,
slavu provedeníjednotlivých technologických konstrukcí podkladů a krytů dopravně komunikačních staveb,
rozsahu skutečně provedených prací, které budou dalšímpostupem stavby zakryty,
kvality konstrukcí a prací, které budou dalšímpostupem stavby zakryty.

Nevyzve-li zholovitel stanoveným postupem objednatele ke kontrole, je povinen na výzvu objednatele vlastním nákladem již zakryté

konstrukce nebo práce odkrýt.
NevyzveJi zhotovitel stanoveným postupem objednatele ke kontrole, poskytne na takovéto části díla záruku v délce dvojnásobné,
neŽ jaká je uvedena v čl. V,6, odst. 6. Pokud však zástupce objednatele bude trvat na provedení kontroly, je zholovitel pbvinen na
výzvu objednatele vlastním nákladem již zakryté konstrukce nebo práce odkrýt.
Zhotovilel vyzve objednatele rovněž k provádění jednotlivých zkoušek dle plánu, kter"ý bude předem projednán a odsouhlasen objednatelem [viz odst. 6 tohoto článku].
S ProvedenÍm výŠeuvedeného díla souvisejí a součástíprovádění díla isou také spolupráce zhotovitele s koordinátorem BOZp, jeJi
tento urČen objednatelem, a poskytnutí veškerých informací, dokladů a dokumentace vztahující se k BoZp na staveniš1,

Zhotovitel

je povinen

prostřednictvím jeho oprávněné osoby zúčastnitse kontrolních dnů svo|ávaných zástupcem objednatele

v PrŮběhu provádění stavby za účelemkontroly postupu stavebních prací a koordinování záležitostí týt<alicicn
smlouvy v záležitostech řádného plnění díla. Cyklus konání konholních dnů určuje zástupce objednatele,

se obou Účastníků

V.4. Omezujícípodmínkv pro provádění díla Istavební prácel
1

.

2.

Zhotovitel si před zahájením prací vyžádá a zajistí vytyčení lras stávajících podzemních vedení a následně jejich ochranu po celou
dobu provádění díla a zabezpečí případná potřebná povolení k omezení dopravy.
Při ProváděnÍpracízabezpečí zhotovitel bezpečnost provozu a užíváníokolních objektů včetně veřejné komunikace,

V.5. Stavební deník
1

,

2.
3.
4.

Ode dne převzetí staveniště až do odevzdání dokončeného díla [případně až do dne potvzení o odstranění vad a nedodělků zjiště_
ných Při odevzdání a převzeti] bude zhotovitel vést stavebnídeník s denními záznamy o počasí
[zejména minimálnía maximánítep_
lota] a o postupu provádění prací. V deníku budou dále zaznamenány ostatní zásadní údaje týkající se provádění díla
[stavební prb-

ce].

Deník bude na stavbě po dobu provádění prací trvale přístupný zástupci objednatele, který potvrzuje obsah zápisů, případně zapisuje svá stanoviska a odděluje pro svoji evidenci první kopii jednotlivých listů deníku.
K záPisŮm nebo požadavkŮm jedné smluvní strany zapsaným ve stavebním deníku je povinna druhá strana vyjádřit se nejpozději do
5 pracovních dnů,
StavebnÍ deník bude veden v souladu s ustanovením § 1 57 stavebního zákona č. 1 83/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a
podle § 6 prováděcí vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

V.6. Odevzdání a převzetí dokončenéhodíla. záručnípodmínky

1,

2.
3,

Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla minimálně ,l0 pracovních dnů předem a v písemné výzvě oznámí
objednateli termín úplného dokončenídíla a zároveň mu včas doložíúplný a nezávadný rozsah dokladů a dokumentace dle čl. ll1.2.
Objednatel poté stanoví zpŮsob konání, místo a čas zahájení řizení o odevzdání a převzetí díla. K řízenípak objednatel pňzve osoby

vykonávající technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta.
K odevzdání a převzelí připraví zhotovitel zcela dokončenéa úplně vyklizené dílo a zajistí vyklizení celého rozsahu staveniště, aby
jeho zbývajícíčásti nikterak neztěžovaly užívánístavby.
Objednatel nepřevezme dílo, pokud
nebude kompletně dokončeno v celém rozsahu a podle dohodnutých podmínek,

-
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4.

A

A

7,

staveniště nebude upraveno, aby umožňovalo trvale bezpečné a neomezované užívání,
Obiednatel není povinen převzít dílo, pokud vvkazuje vadv a nedodělkv v provedení prací nebo nedostatky v dokladech předávaných
zhotovitelem, pro které nelze dílo neomezeně a bezpečně užívat, a v případě, když dílo nebude úplně vyklizeno natolik, aby umož-

ňovalo bezpeČné a neomezené užívání.Objednatel a|e nemá právo odmítnoul převzetí díla s ojedinělými drobnými vadamiči nedo_
dělky, které však ani samostatně, ani souborně v ničem neomezují úplnéa bezpečnéužívánídíla,
Objednatel převezme dokončenídílo i s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky, avšak pouze za podmínky, že tyto vady či nedo_

dělky nebudou nikterak omezovat řádné a bezpečnéužívánícelého úplnéhorozsahu díla.
Pokud objednatel převezme dílo se zjištěnými ojedinělými drobnými vadami nebo nedodělky, je zhotovitel povinen tyto vady nebo
nedodělky bezplatně odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odevzdání a převzetí, pokud nedojde k dohodě o
1iné tnůtc,
Dohoda o jiné lhůtě je však vždy podmíněna souhlasem objednatele.
Na zhotovené dílo poskytne zhotovitel

záruku po dobu 60 měsícŮ1,

Záruka se vztahuje na veškeré vady, které by se vyskytly v kvalitě prací provedených jako součást zakázky,
ZáruČnÍlhŮta začínádnem odevzdání a převzetí dokončeného díla [stavební práce] bez zjištěných vad či nedodělků, Pokud by bylo
dílo odevzdáno a převzato se zjištěnými vadami či nedodělky, bude záručnílhůta prodloužena o čas, který uplyne od odevzdáni a
převzetí díla do úplnéhoodstranění vad a nedodělků písemně potvrzeného objednatelem.
UPlatnÍ-li objednatel během záručnílhůty písemně vady, má se za to, že uplatňuje jejich bezplatné odstranění, není-li objednatelem
v rámci uplatnění vady uvedeno jinak, Dostačujícízpůsob uplatnění nároku na odstranění vad je i faxem nebo e-mailem,

Po dobu trvání záruky je zhotovitel povinen bezplatně odstranit zjištěné vady nejpozději
v případech vad omezujícíchprovoz nebo užívánído 5 kalendářních dnú,

-

v případech ostatních vad
do 28 kalendářních dnů
ode dne, kdy mu byla doručena reklamace od objednatele.
0 O dobu reklamace od jejího uplatnění do
termínu odstranění vady se prodlužuje sjednaná lhůta záruky.
10
Zhotovitel je povinen odstranit vady uplatněné objednatelem v záručnílhůtě i v případech, že odpovědnost za vady odmítá, a nést
náklady s tím spojené až do právoplatného rozhodnutí správního orgánu či soudu.
11, Pokud zhotovite| ve stanovené lhŮtě vadu [vady] neodstraní, je objednate| oprávněn zajistit odstranění vady
[vad] třetí osobou na náklady zhotovitele.

Vl. Vzáiemný stvk smluvních stran
1.

Yzájemný styk a součinnost zajištují a k veškerým jednáním týkajících se předmětu plnění smlouvy jsou oprávněni a pověřeni
za objednatele: lng, Pavel Záhorský, Čxnlr e. AO 0100348 -te|efon: +42O777 661 613

2,

Upravu nebo změny smluvních podmínek ]sou oprávněni potvrdit pouze statutární zástupci obou smluvních stran.
VýŠeuvedený pověřený zástupce objednatele je zároueň osobou vykonávající laké technický dozor objednatele, Touto osobou není
a nesmí být dodavatel ani osoba s dodavatelem propojená,

1

.

2,
3.
4,
5.
6,
7.
8,

-

zazhotovitele: lng,VáclavFridrich,ČKAITč AO0100951-lelefon: +42060787g731

vll. cena. způsob fakturace a placení
Za Provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši
,1
celková základní
559 731,00 Kč
daň z přidgné
327 544,00 Kč

-

cena
hodnotv

celrovÁcrHRveemeĎpre

Detailní Členěníje uvedeno v nabídkovémrozpočtu zhotovitele |závazný rozpočet], který je stanoven jako nedílná součást závazných podmínek plnění,
§ednaná cena je celkovou a nejvýše přípustnou cenou za zhotovení díla v dohodnutém rozsahu a za stanovených podmínek,

Cena zahrnuje veškeré náklady na kompletní zhotovení díla v rozsahu a za podmínek daných touto smlouvou o dílo. V ceně jsou
zahrnuty i práce a dodávky, které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby potřebná.
Cena je stanovena na základě nabídkovéhorozpočtu, který zpracoval zhotovitel a který je neoddělitelnou přllohou závazných podmínek plnění fzáuazný rozpočet]. Rozpočet obsahuje veškerépráce a dodávky včetně vedlejšíchprací a nákladů, kteréjsou potřeb_
né Pro řádné a úplnézhotovení díla, Případné chyby či neúplnosti v rozpočtu nejsou důvodem pro následnou úpravu smluvní ceny.
Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou neměnné po celou dobu provádění stavby,
Cenu lze výjimečně upravit v případě změny sjednaného rozsahu, času nebo způsobu provádění stavby dohodou učiněnou mezi ob_
jednatelem a zhotovitelem.
Smluvní cenu je možnéupravit výhradně podle podmínek stanovených zadáuací dokumentací zadávacího řízení o nejvhodnější nabídku na plnění zakázky.
Fakturovat dílo je zhotovitel oprávněn dílčímiměsíčnímifakturami za skutečně provedenou část díla, avšak nejvýše do 80 % celkové
smluvené39ny_9[!!e.

9.

ZbývajícíČástku ceny díla [20 %] je zhotovitel oprávněn fakturovat až po úplnémdokončenícelého rozsahu díla dokumentovaném
oboushanně potvrzeným zápisem o odevzdání a převzetí díla a po úplném odstranění ořípadnÝch vad a nedodělků, které by byly
zjiŠtěny pň odevzdání a převzetí, V případě, že při odevzdání a převzetí dokončeného díla budou zjištěny vady nebo nedodělky,
|e
podmínkou práva vystavení faktury písemnépotvzení zástupce objednatele o jejich riplném odstranění,,
Závěrečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po úplném dokončenícelého rozsahu díla a po rirplném odstranění případných
vad a nedodělků, které by byly zjištěny při odevzdání a převzetí.
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10,

V případě, že při odevzdání a převzetí dokončeného díla [stavebni práce] budou zjištěny vady nebo nedodělky, je podmínkou práva
vystavení závěreČné faktury písemnépotvrzení zástupce objednatele o jeiich úplnémodstranění.

11.

Pro určenímezních limitŮ oprávněné fakturace je rozhodující celková smluvně sjednaná cena včetně DPH.
12, Jednotlivé Částky Účtované za zde sjednaných podmínek uhradí objednatel zhotoviteli na základě měsíčníchfaktur zhotovitelem vystavených a prokazatelně doručených objednateli. V každéfaktuře bude uvedena celková částka bez DPH, DPH a celková částia
celkem včetně DPH.

Faktura vŽdy musí být doložena podrobným [položkovým] soupisem provedených prací a dodávek ve skladbě členěnía v cenách
závazného rozpočtu,
14. Případně dohodnuté vícepráce budou ve faktuře uvedeny odděleně podrobným soupisem jednotlivých položek provedených prací a

13,

15.

16.

dodávek po schválení rozpočtového dodatku a úpravě smlouvy o dílo,
Zhotovitel je oprávněn postoupit faktury objednateli po jejich odsouhlasení potvzeném technickým dozorem objednatele. Zhotovitel
Proto nejprve předkládá fakturu technickému dozoru objednatele, který do 5 pracovních dnů zkontroluje její věcný obsah a formální
ná|ežitosti,

Pokud by zhotovitel vystavil fakturu, která není plně dle sjednaných podmínek, nebo kdyby objednateli předložil fakturu neodsouhlasenou technickým dozorem objednatele, byla by taková faktura předložena v rozporu se smluvenými podmínkami a proto bude po_
suzována jako neoprávněná.

vlll. zaiištění závazků
Vll1.1. Odpovědnost za škodv, vadné plnění. smluvní pokuty

1.

2.
3.
4.
5,
6.
7,
8,

9

10.

Smluvní strana, která zpŮsobí druhé sm|uvní straně škodu neplněním nebo řádným nesp|něním záuazkůze smlouvy o dí|o, je povin_
na k náhradě Škody ve smyslu ustanovení hlavy Vlll odd.2 občanskéhozákoníku dle § 2909 a následujících, najmě pak 2913 a
§
s tím souvisejících.
V případě, Že ob;ednatel v prŮběhu provádění dí|a vyzve zhotovjtele k odstranění vadného plnění nebo k zabezpečení staveniště

zPŮsobem stanoveným smluvenými podmínkami a zhotovitel ve stanoveném termínu nesjedná nápravu, má objednate| právo vy_
ÚČtovat zhotovjteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % sjednané celkové ceny dílazakaždýden prodlení.
Za nesplnění dohodnutého termínu dokončenídíla je objednatel oprávněn vyúčtovatzhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % sjed-

nané celkové ceny dila zakaždý den prodlení,
Za nesPlnění dohodnutého termínu úplného vyklizení staveniště 1e objednatel oprávněn vyúčtovatzhotoviteli smluvní pokutu ve výši
0,05 % sjednané celkové ceny dilazakaždý den prod|ení.
Za nesp|nění sjednaného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při řízení o odevzdání a převzetí díla [stavební práce] je ob_

jednatel oprávněn vyúčtovatzhotovite|i smluvní pokutu ve výši 0,2 % s|ednané celkové ceny dílazakaždý den prodlení azakaždou
neodstraněnou vadu či nedodělek,

Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad up|atněných v záruční|hůtě je objednatel oprávněn vyúčtovatzhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,2 % sjednané celkové ceny dilazakaždý den prodlení.
Jest|iŽe objednateli vznikne právo na sm|uvní pokutu vůčizhotoviteli, je objednatel oprávněn o tuto částku snížitprop|acení faktury
zhotoviteli, Pokud tak objednate| učiní,oznámí tuto skutečnost zhotoviteli ve |hůtě stanovené pro sp|atnost faktury,
Pro stanovení částky uplatňovaných smluvních pokut je zákIadnou výpočtu celková cena včetně DPH.
Pro případ nedodržení lhŮty splatnosti jakýchkoli plateb uvedených v této smlouvě stanovuje se smluvní pokuta ve výši 0,2 % dlužné
částky za každý den prodlení.
Pro posouzení doby prodlení je rozhodující datum, kdy byla platba připsána na účetstrany oprávněné,

Vll1.2. Hrubé porušení smluvních povinností

1,

Jest|iže objednatel v průběhu provádění prací zjistí některý z případů, když
dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti podmínkám časovéhoplánu postupu prací a jejich financování,
zhotovitel bez souhlasu objednatele provede některou část stavby v rozporu se sjednanými podmínkami nebo v rozporu
s projektovou dokumentací,
zhotovitel i přes výzvu objednatele neodstraní vadné plnění,
zhotovitel i přes výzvu objednate|e nezajistí řádné užívánínebo zabezpečenístaveniště,

-

-

2.

zhotovitel požaduje proplacení faktury, aniž by tato faktura by|a potvrzena technickým dozorem,
jedná se o hrubé porušení sm|uvních ujednání zhotovitelem.
V těchto připadech1e objednate| oprávněn od smlouvy odstoupit bez povinnosti zap|atit sm|uvní pokutu a odstupné,

Vll1.3, Odstoupení od smlouvy. odstupné
1. Pokud některá ze smluvních stran jednostranně odstoupí od smlouvy, zap|atí druhé straně nejpozději do,1 měsice odstupné

2,
3.

v celkové výši 15 % sjednané sm|uvní ceny di|a, Ostatní práva zaplacením tohoto odstupného nejsou dotčena.

Odstoupit od sm|ouvy bez povinnosti zap|atit smluvní pokutu či odstupné lze výhradně pod|e podmínek sjednaných smlouvou, při
up|atnění vyhrazených práv objednate|e dle č| , IX 2., nebo při hrubém neplnění sm|uvních podmínek druhou stranou,
Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou íormou s uvedením termínu odstoupení od sm|ouvy a prokazatelně doručeno
smluvní straně, které je určeno,

Vll1.4. Uplatňování sankcí
1, Uplatněnímněkterézesm|uvníchpokutuvedenýchvč|V|ll 1či odstupnéhopod|ečl.V|l|.3,nebozastavenímfinancování zdůvodů

2,
3,

uvedených v některém z odstavcŮ čl. Vll|

,1,

není dotčeno právo up|atnit jiná [da|ší]sankčníopatření,
Právo na uplatnění některé smluvní pokuty nevyIučuje právo uplatnění jiné smluvní pokuty,
Právo na up|atňování smIuvních pokut nevylučuje možnost práva up|atnit náhradu vzniklé škody,
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4,
5,

Nárok na náhradu vzniklé škody nevylučuje možnost uplatňování smluvních poltut,
Právo na uplatnění smluvní pokuty nevylučuje právo uplatněníjiné smluvní pokuty,

lx. ostatní uiednání

lX.1, Závazné obchodní podmínky plnění smlouvy o dílo. úprava podmínek zhotovení díla. sptatnost p|ateb
1

.

SouČástmi sjednaných záuazných obchodních podmínek plnění zakázky dle této smlouvy o dílo jsou
1.a) doklady a dokumenty, kleréjako závazné pro plnění smlouvy o dílo stanovil objednalel:
kompletní projektová dokumentace díla [stavební práce],

o
o

Podmínky stanovené zadávací dokumentací zadávacího řízení o nejvhodnější nabídku na plnění zakázky [stavební práce],

1.b) doklady a dokumenty předané zhotovitelem objednateli spolu s podáním nabídky zhotovitele objednateli:

l

o
2,
3.
4.
5,
6.

7.
8,

záuazný rozpoČet, který tvoří kalkulace nabídkovéceny včetně výpočtovéčásti zpracovaná zhotovitelem, jakož i podrobné
kalkulace vŠech ostatních součástícenové nabídky - tedy úplný nabídkový rozpočet, jenž byl součástínabídky zhotovitele do
zadávacího řízení o nejvhodnější nabídku na plnění zakázky [stavební práce],
dohoda o oceňování případných víceprací - součást nabídky zhotovitele do zadávacího řízení o nejvhodnější nabídku na plnění zakázky [stavební práce].

PoŽadujeJi objednatel nebo vyplýváJi ze změny uyžádanéobjednatelem v průběhu provádění prací odlišné provedení prací nebo se
v PrŮběhu Provádění dí|a vyskytne nutnost provedení prací předem nepředvídatelných, použijí se pro způsob oceňování případných
vícepracíČiméněpracíjednotkovéceny uvedené v záuazném rozpočtu [příloha závazných obchodních podmínek plnění zakázky].
Pokud bude dohodnuto provedení prací v rozpočtu neuvedených, použije se pro způsob oceňování těchto vícepiací dohoda oóce-

ňován í víceprací|přiloha záu azných obchodn ích podm ínek plněn í zakázky],
ZPŮsobem uvedeným v odst. 2 [resp 3] tohoto článku budou oceňovány případné rozdíly skutečného rozsahu oproti původně stanovenému rozsahu díla.

V PříPadě dohody o změně rozsahu či způsobu provedení díla zpracuje zhotovitel rozpočtový dodatek podle výše uvedených odstavcŮ tohoto článku a předloží ke kontrole technickému dozoru objednatele v doslatečnémčasovémpředstihu, áby monl býi zkonl
rolován a odsouhlasen před prováděním prací v rozsahu dohodnuté změny.
VÍcePráce Či méněpráce lze dohodnout v průběhu provádění stavební zakázky pouze pň dodžení stanovených zadávacích podmínek. Pokud při oceňování takových prací by mělo dojít k použití postupu uvedeného v čl. lX.,l. odst, 3 této smlouvy, pak jednotkové

cenY lze stanovit nejvýše v částce odpovídajícíaktuální směrné jednotkové ceně dodavatelem uvedeného rozpodtového programu
vYnásobené indexem tvořeným podílem nabídkové ceny ku předpokládané hodnotě zakázky uvedené ve výzvě k podání nauúny ei
v zadávací dokumentaci.
LhŮta sPlatnosti veškelých plateb uvedených v této smlouvě je stanovena v délce 28 kalendářních dnů ode dne doručení íaktury
[dokladu pro platbu],
Zhotovitel je povinen archivovat veškerédokumenty spojené s touto zakázkou nejméně 10 roků od dokončení díla bez vad a nedo-

dělkŮ a Po celý tento čas poskytovat součinnost objednateli a všem oprávněným kontrolním orgánům při kontrolách řádné realizace

9,

zakázky.
Obě smluvní strany potvrzují, že jsou si vědomy a souhlasí, že smlouva neobsahuje žádnéosobní údaje, o nichž by byla povinnost
zachovávat mlČenlivost, a že a celý obsah této smlouvy bude uveřejněn na profilu zadavatele, jak objednateli nařiŽuje 219 odst. 1
zákona o zadávání veřejných zakázekč, 13412016 Sb. v akluálně platném znění.

lX.2. Vvhrazená práva obiednatele

'l,

2,

3,

4,
5,

Objednatel má právo při uzavření smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla upravit a časově posunout lhůtu plnění zakázky ažo2
rokY oProti lhŮtě vyhlášené oznámením zadávacího řízení, omezit rozsah zakázky, popřípadě od již uzavřené smlouvy o dí|o zcela
odstouPit, Případné použití tohoto práva oznámí objednatel zhotoviteli alespoň ještě přede dnem sjednaným pro zahájení prací
čl. lV. odst.

,l].

Později pak dohodou se zhotovitelem.

[dle

Při uzavření smlouvy o dílo, po uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem i v průběhu provádění díla má objednatel právo
upravit či změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací,

-

uPravit rozsah, postup zhotovení stavby, lhŮtu dokončení a platební podmínky v závislosti na podmínky poskytnutí státní dotace,
s vybraným dodavatelem učinit změnu záuazku ve smyslu § 100 zákona o zadávání veřejných zakázek,
V těchto případech však předem projedná se zhotovitelem změnu sjednané ceny, případně i lhůty dokončení díla,
Pokud se v PrŮběhu prováděni díla projeví jako účelnéprovedení dalších [předem nepředvídaných] prací, je zhotovitel povinen přijmout Úpravu smlouvy a zajistit provedení prací vyžádaných objednatelem nad původně sjednaný rozsah.

PoŽadujeJi objednatel nebo vyplýváJi ze změny vyžádané objednatelem odlišnéprovedení prací nebo se v průběhu provádění díla
vYskytne nutnost provedení prací předem nepředvídatelných, musí být dohodnuty způsob a rozsah řešení a případně téžzměna ceny před zahájením těchto prací,

Pokud objednatel použije některého ze svých práv, jak jsou uvedeny v předchozích odstavcích tohoto článku, je zhotovitel povinen
smluvně přijmout dodatečné provedení změn časovéhoplánu a změn lhůt plnění, jaká jsou stanovena v čl, lV,

lX.3. Obecná závěrečná ujednání

1.

2.
3,
4,

Smluvní vztah uzavřený smlouvou o dílo se řídípříslušnými [citovanými a souvisejícími] ustanovenímiobčanského zákoníku č.
8912012 Sb. ve znění platném v době uzavření smlouvy,
Pro právní řešení jsou záuazná písemná ujednání uzavřené smlouvy o dílo. Ústní ujednání se považujíz hlediska uzavřeného
smluvního vzlahu za právně neúčinná,
Jakékoli nároky z uzavřené smlouvy o dílo na zhotovení díla [stavební práce] mohou být postoupeny třetí osobě výhradně se souhlasem obou smluvnich stran.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby kterákoli protistrana ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždi|a
a zPracovala o druhé protistraně údaje týkající se jména, obchodní íirmy, identiíikačního číslaa sídla, číslabankovních účtů,a to za
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jelich

F

případného využitípři realizaci práv a povinností smluvních stran rl souvislosti s touto smlourlou a rl sourlislosti
ÚČelem
s Činnostmi, které na podkladě této smlouvy jsou či budou sm|uvní strany oprávněny realizovat.
Ve smYslu výjimky stanovené § 3 odst. 2 písm. k) zákona č, 34012015 Sb, o registru smluv v aktuálně platném znění na tuto smlouvu
se nevztahuje povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv,
Tato smlouva má celkem B stran textu, byla sepsána podle shodné a svobodné vůle účastníků
a nabývá účinnosti dnem podpisu
oběma účastníky,

V Radošovicích, dne 05, května 2021

V Radošovicích, dne 05, května 2021
Za objednatele, obec Radošovice:

lng. Vla{islav Klabouch, jednatel společnosti

lng. Hana Růžičková,starostka

Stavimperk s,no @
U Sloupů 10, 385

0í vimpořk

tČ0: oszmat, olČl CZO§!8644i
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