Smlouva o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č.8912012 Sb., občanskéhozákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
Číslosmlouvy objednatele:ZŠtl aza l

zorc

1.

Sm!uvní strany

1.1,

Základníškola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace

sídlem:
zastoupeno

se

U Lesa7t3lt9,734 01- Karviná-Ráj
Mgr. Tomasem Vlachopulosem, ředitelem školy

jednání ve věcech:

a)
b)

smluvních:
technických:

telefon:
e-mail:
lČ:
DlČ:

bankovní spojení:
čísloúčtu:
(dále jen objednatel)

Mgr. Tomas Vlachopulos
lng, Adéla Pietroszová, zamětnanec Odboru majetkového,

oddělení provozu a údržbymajetku
596 311 487 ,596 387 270
zsulesa@centrum.cz
48004529
CZ48004529
Komerčníbanka

4t3379ll01-00

a

L,2 StanislavLupieňski
fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění nezapsaná v obchodním rejštříku
Stanislav Lupieňski, majitel firmy
Rudé armády 91012, Karviná - Mizerov, 734 0I
jednání ve věcech:
a) smluvních:
Stanislav Lupieňski, majitel firmy
Jaroslav Cmol, stavbyvedoucí
b) technických:

zastoupena:
se sídlem:

|Č:
DlČ:
telefo n;

t3620240
CZ6402280335
602 532 21,5

e-mail:

bankovní spojení:

č.

účtu:

Komerčníbanka, a.s.
1,4I4779t/0100

(dále jen zhotovitel)

2.
2.1,

Předmět smlouvy
předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby ,,Výměna části podlahových krytin a dveří
v rUŠOlbrachtova, Karviná, příspěvková organizace" (dále též,,stavba" nebo ,,dílo"), dle
položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č.1 smlouvy, a zadávací dokumentace. Zhotovitel prohlašuje,

že je způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

2.2

Provedením stavby se rozumí úp|né,funkčnía bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností
spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedenípředmětu stavby do užívání.Vtéto
souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

a)
Ml\"lK
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b)

zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončenístavby v návaznosti na
výsledky průzkumůpředložených objednatelem,

c)

zajistit

d)

provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech
dotčených stavbou),

e)
f)
8)
h)
i)

provést opatření k dočasnéochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,

j)

zajistit dopravní značeník dopravním omezením, jejich údržbu,přemisťování

a

provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení stavby,

zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,

projednat

a

zajistit případné zvláštní užíváníkomunikací

a

veřejných ploch včetně úhrady

vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povoleník uzavírkám,

a

následné

odstranění,

k)

zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému
stavby včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobkŮ

(prohlášenío shodě),

l)

zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištěnínapojení na inŽenýrské sítě,

m) zajistit odvoz, uloženíalikvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
n) uvést všechny povrchy dotčenéstavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,

zeleň,

příkopy, propustky apod.),

o)
p)
q)

oznámit zahájení stavebních prací vsouladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např.
správcům sítíapod.,

dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či vjiných dokumentech) správci inženýrských sítí,
dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,

dodržet podmínky uvedené ve smlouvách

s

jednotlivými vlastníky nemovitostí (zejména ve

smlouvách o právu provést stavbu),

r)
s)
t)
u)
v)
2.3

splnit podmínky vyplývajícíz územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladŮ,
vyjádření, stanovisek či smluv týkajícíchse stavby,
zajistit koordinačníakompletačníčinnostcelé stavby,
provádět denní úklid staveniště, průběžněodstraňovat zneČiŠtěníkomunikací ČiŠkodna nich,
oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
zajistit v průběhu realizace stavby plnou součinnost všech svých zástupcŮ se zástupci projektanta,
objednatele, koordinátora BOZP, vlastníků a správců inženýrských sítí,případně s ostatními
účastníkyúzemníhoa stavebního řízenía vlastníky okolních nemovitostÍ,

Dokumentace skutečnéhoprovedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

a)

do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny,

b)

ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou oznaČeny nápisem

c)

k nimž doŠlo v prŮběhu

provedení stavby,
,,beze zmén",
každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečnéhoprovedení stavby bude opatřen jménem a

přrjmením zpracovatele dokumentace skutečnéhoprovedení stavby, jeho podpisem, datem

a

razítkem zhotovitele,

d)

2.4
2.5

MIV]K

výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list.
Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí stavby
objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
u

Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem stavby jsou veŠkerépráce
dodávky obsaženév projektové dokumentaci,

sML 05 01
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2.6

Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel
trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec stavby souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě

výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace vícepracíje
vsouladu se zákonem č. t3712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněnípozdějších předpisů (dále též

2.7

,,zákon o veřejných zakázkách"), zejména v souladu s § 23 odst. 7 citovaného zákona.

Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou
obsaženy v dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět. Práce a dodávky,
které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.

2.8

Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo rozšíření
předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je objednatel
povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšířenívčetně odůvodnění,zhotovitel je
povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v
listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi
smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na
realizaci změn a úhradu.

2.9

Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění stavby, požadovat záměny materiálů oproti původně
navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto
požadavky objed natele přistoupit.

2.I0

Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou
stavby, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj, tzn. textovou část, popis
prací, výkresovou část, vyjádřenía stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí,
výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové
dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré
podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné
realizaci stavby.

2.t1-

Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět stavby bez vad a nedodělků převzít ve smluvně
sjednané době předání a zaplatit za provedení stavby zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za

podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout
převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání

2.12
2.13

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívánípodstatným způsobem neomezují,
Zhotovitel je povinen provést stavbu vlastním jménem, na vlastníodpovědnost a na své nebezpečí.

Zhotovitel je povinen dodržet subdodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení,
které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použítpro
provedení stavby jiného subdodavatele než je uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel
povinen tuto změnu sdělit objednateli, O této skutečnosti musí být uzavřen dodatek ktéto smlouvě,
v opačnémpřípadě, není zhotovitel oprávněn subdodavateli umožnit práci na stavbě. Nedodrží-li

zhotovitel subdodavatelské schéma uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, je toto považováno

za

podstatné porušenítétosmlouvy a objednatel můžeod této smlouvy odstoupit.

3.

Vlastnictví díla a nebezpečíškody

3,1

Smluvnístrany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu stavby je objednatel.

3.2

Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používanýchstrojů a dalšíchvěcí potřebných pro provedení
stavby, je zhotovitel, který nese nebezpečíškody na těchto věcech,

3.3

Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemajívliv na
sjednanou cenu stavby. Škodou na stavbě je ztráta, zničení,poškozenínebo znehodnocení věci bez
ohledu na to, z jakých příčink nim došlo.

3.4

Nebezpeči škody nebo zničenístavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem,
to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.

3.5

Zhotovitel odpovídá i za škodu na stavbě způsobenou činnostítěch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá téžza škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů

a

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použítpři provádění stavby.
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4.

Doba a místo plnění

4.7

Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručenípísemnévýzvy k převzetí staveniště,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis.

4.2

Zhotovitel je povinen zahájit práce na stavbě nejpozději do 5 dnů ode dne předání staveniště. Pokud
zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na stavbě nezahájí ani ve lhůtě
dvaceti dnů ode dne, kdy měl práce na stavbě zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy
odstou pit.

4.3

Zhotovitel

je povinen provést stavbu vtermínu do 30 dnů od převzetí stavby. Smluvní strany

se

dohodly, že provedením stavby se rozumíjeho řádné ukončeníapřevzetí stavby objednatelem. Smluvní
strany se dohodly, že řádným ukončenímstavby se rozumí, že stavba nebude vykazovat žádné vady ani
nedodělky.

to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na stavbě. O tuto dobu se posunou
termíny sjednané ve smlouvě týkajícíse provedení prací na stavbě.

4.4

V případě, že o

4.5

K posunutí termínu provedení prací na stavbě můžedojít v případě, že nastanou takové klimatické
podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na stavbě a brání dodržení

technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis

ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním stavby
ztohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním stavby, se termín provedení
prací na stavbě dle odst.4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na
stavbě z důvodu klimatických podmínek provádět.
4.6

V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, tyto
vícepráce nebylo možnépři náležitépéčipředvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, můžese, po

vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený vodst.4.3
této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací.
4.7

Smluvnístrany se dohodly, že zhotovitel splnísvou povinnost provést stavbu jeho řádným ukončením a
předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí stavby jsou objednatel a zhotovitel
povinni sepsat protokol, vjehož závěru objednatel prohlásí, zda stavba přejímá nebo nepřejímá, a
pokud ne, zjakých důvodů.

4.8

Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahujícítermíny prováděných prací v členěnína
stavební objekty.

4.9

Místem plnění je ul. Horova 655/2,7340t Karviná-Ráj, parcelníčísla501/108,

5.

Cena díla

5.],

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je
stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
Cena bez DPH

662 959,01 Kč

DPH2t%

739 22t,39 Kč

Cena vč.DPH

802 180,40 Kč

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej
pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené
pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e

zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.
5.2

Smluvní strany prohlašují, že stavba je zadána dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou
součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné
po celou dobu realizace stavby.

5.3

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončeníapřevzetí

stavby objednatelem. Případnézměny cen

v

souvislosti

s

vývojem cen nemají vliv na celkovou
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sjednanou cenu stavby.

5.4
5.5

Zhotovitel je odpovědný zato,že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
V ceně jsou zahrnuty veškerénáklady zhotovitele nezbytné k provedení stavby, zejména náklady na
provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady

na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých
zkoušek a revizí nutných k ukončenístavby, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době
realizace stavby, případně dalšíslužby nutné k provádění stavby, náklady na třídění druhotných surovin,
rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možnéodprodat druhotné suroviny

samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečeníbezpečnosti a hygieny práce, opatření
k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizačnía koordinačníčinnost, poplatky
spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření, Sjednaná cena
obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšeníceny v závislosti na čase
plnění.

5.6

Položkový rozpočet sloužík vykazování finančníchobjemů provedených prací a

k

ocenění vícepracía

méněprací.

5.7

Změna ceny:

a)

zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny

b)

v ceně méněpracíjenutno zohlednit také odpovídajícípodíl nákladů u položek týkajících se celé
stavby,

c)

pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel
použije jednotkové ceny ve výši odpovídajícícenám v ceníku RTS nebo ÚRS,

d)

v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny
individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástízměnového listu,

e)
5.8

navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu,

u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslenaDPH ve výši dle právních předpisů. Smluvnístrany se
dohodly, že v případě méněpracínemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušléhozisku,
které mu v důsledku méněprací vznikly.

Smluvnístrany se dohodly, že vpřípadě méněprací nemá zhotovitel právo a náhradu škody, nákladů či
ušléhozisku, které mu v důsledku méněpracívznikly,

5.9 V

případě změny ceny stavby z důvodu méněpracíči vícepracíjsou smluvní strany povinny uzavřít
dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě

víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se snížícena stavby.

5.10 V

případě vzniklé vícepráce - méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do

změnového listu přijejím vzniku.

6.

Platební podmínky

6.1

Smluvnístrany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány,

6.2

Práce budou hrazeny na základě dílčíchdaňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou za
kalendářní měsíc (dále jen ,,faktury").

6,3

Zhotovitel předložíobjednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího kalendářního
měsíce oceněný soupis provedených praci. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.Po odsouhlasení soupisu provedených prací
objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčíplnění, vždy nejpozději do desátého
pracovního dne příslušnéhokalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených
prací. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen objednatelem, není zhotovitel oprávněn vystavit
fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli v den jejího vystavení. Za den dílčího
zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním měsíci, v němž bylo uskutečněno dílčí
zdanitelné plnění na díle. Součástífaktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data

podpisů oprávněných zástupců objednatele

a zhotovitele

zdanitelná plnění na stavbě, a to ve dvou vyhotoveních.

l\4|\i]K

a

vzájemně potvrzující uskutečněná dí|čí
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6.4

Smluvní strany se dohodly, že měsíčnífakturací bude uhrazena cena stavbě až do výše 90% z celkové
ceny stavby, Zbývalícíčást, tj. 10%o z celkové ceny stavby, představuje tzv. ,,zádržné"(dále téžzádržné),
které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel stavbu
s vadami či nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli zádržnédo 30 dnů po odstranění vad či nedodělků
reklamovaných při převzetí stavby objednatelem. Nebude-li mít stavba vdobě převzetí objednatelem
vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržnédo 30 dnů od převzetí stavby objednatelem.

6.5
6.6

Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za stavbu činí30 dnů od jejího doručeníobjednateli.

Objednatel

je

oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu

provedených prací přímo na staveništi.

6.7

Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále
musí faktura obsahovat číslosmlouvy objednatele. Součástífaktury bude příloha - soupis provedených
prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.

6.8

Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl,
vyúčtujechybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením
důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury,
Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běžíznovu
ode dne doručenínově vystavené faktury objednateli.

6.9

Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušnéčástky z účtu
objednatele.

6.10 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku
s objednatelem užívatčísloúčtuuveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a
identifikovaných osob.

7.

Jakost díla

7.t

Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedené stavby bude dávat schopnost
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní
strany se dohodly, že zhotovitel je povinen stavbu provést v souladu s touto smlouvou, právními
předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, vsouladu

i doporučenými českými nebo
evropskými technickými normami, vsouladu se současným standardem u používaných technologií a
postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu stavby.
Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavkůna výstavbu, dle kterých je projektová
dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být
předem odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem,
Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních
prohlídkách a při předání a převzetí stavby.
se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými

7.2

7.3

provádění díla

8.
8.1

Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešeníčinnosti, při potvrzování
soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o předání a převzetí
stavby, při kontrole zakrývaných částía provádění předepsaných zkoušek.

8.2

Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd kjednotIivým nemovitostem, pokud to charakter
stavby vyŽaduje,

8.3

Zhotovitel je povinen po provedeni prací upravit pozemky dotčenéstavbou do původníhostavu

a

zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům,
8.4

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit
jejich vybavení ochra

8.5

l\,4l\il

K.

n

nými pracovn ími pomůcka mi.

Zhotovitel je povinen provádět stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí
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objednateli či třetím osobám během provádění stavby.

8.6

Za účelemkontroly provádění stavby sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní

dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen
zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k
jehož vypracování je povinen zhotovitel.

8.7

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů předem
ke kontrole a prověření prací, které vdalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečnékontroly a nést
náklady s tím spojené.

8.8

O kontrole zakrývaných částístavby se učinízáznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas
objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částístavby. Nedostavíli se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu

objednatele.

8,9

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.

8.10
8.11

Věci, které jsou potřebné k provedení stavby, je povinen opatřit zhotovitel.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškerésubdodavatelské práce
a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.

8.1,2 Zhotovitelje povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně
ověřenou kopii smlouvy o pojištěníodpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou můžesvou činnostíči
nečinností způsobit vsouvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakéko|iv třetí osobě a
odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen ,,pojistná smlouva"), Zhotovitel je povinen
pojistnou smlouvu, příp. pojištěníudržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy.
Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo
odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplníjakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

9.

stavební deník

9.1

Zhotovitel je povinen vést vsouladu s právními předpisy stavebnídeník, a to formou denních záznamů

ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. Tato povinnost se týká i staveb
podléhajícíchsouhlasu s provedením ohlášené stavby.

8.2

Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky
s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho
oprávněným zástupcem.

9.3

Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů
ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celé stavby
objednatelem.

9.4

Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací, který bude sloužit jako podklad
pro vypracování případného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací
nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a projektantem. Zápis
zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určeníkde a kdy
vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
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10. Předání a převzetí díla
10.1

Smluvní strany se dohodly, že stavba nebude předávána a přejímána po částech,

1,0.2 Stavba bude předána zápisem o předání a převzetí stavby, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat
zejména: označenístavby, označeníobjednatele a zhotovitele, čísloa datum uzavření této smlouvy,

datum vydání a číslastavebních povolení, zahájení a ukončeníprací na stavbě, prohlášení objednatele,
že stavbu přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a
zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončenístavby, termín
vyklizení staveniště, datum ukončenízáruky na stavbu.

10.3

Při předání stavby je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení stavby dle
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy,
včetně prohlášení o shodě.

I0.4

Zhotovitel

je povinen do 5 dnů po převzetí stavby objednatelem odstranit zařízení staveniště a

staveniště vyklidit.

tL.

Záručnípodmínky a vady díIa

t!.t

Smluvní strany se dohodly, že stavba má vady, zejména jestliže její provedení neodpovídá požadavkům
uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým

normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení stavby, příkazům objednatele nebo pokud
neumožňuje užívání,k němuž bylo určeno a provedeno.

11,.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má stavba v průběhu výstavby, dále za vady, jež má stavba vdobě
jejího předání a převzetí a vady, které se projeví v záručnídobě. Za vady stavby, které se projeví po
záručnídobě, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušenímjeho povinnosti.

11.3

Záručnídoba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie,
předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však

garantuje záruku nejméně 24 měsíců.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech
pravidel provozu a údržby.

1,1-.4 Smluvní strany se dohodly, že záručnídoba začíná běžet dnem převzetí stavby objednatelem.

11.5

Záručnídoba neběžípo dobu, po kterou objednatel nemohl předmět stavby užívat.Pro ty části stavby,
které byly vdůsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běžízáručnídoba opětovně od
počátku ode dne provedení reklamačníopravy.

11,.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše, Jakmile objednatel odeslal toto
písemnéoznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstraněnívady, nestanoví-li objednatel jinak.

1,1,.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 pracovních dnů od
obdrženíoznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní
strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že
reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak.

11.8

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí
soudu.

11.9

Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od započetíprací, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak,

11.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo
vadu, kterou měla stavba vdobě převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním
vady jinou osobu. Veškerétakto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli,
].]..1]. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.

ILt2

Zhotovitel zabezpečína své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování
vady.
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t2.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

t2.1, Pokud bude zhotovitel

v prodlení s provedením stavby vtermínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této
smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,-Kč za každý den prodlení.

t2.2

že stavbu budou realizovat subdodavatelé v rozporu se subdodavatelským schématem
uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovatzhotoviteli smluvní pokutu ve výši
5 000,-- Kč za každý jednotlivý případ porušenísubdodavatelského schématu.
V případě,

1,2.3 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn
účtovatobjednateli úrok z prodleníve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

!2.4

V případě nedodržení termínu vystaveníjednotlivých faktur zhotovitelem a doručeníjednotlivých faktur
objednateli, je objednatel oprávněn účtovatzhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené dle § 252
odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky přenesené DPH dle § 92e zá kona č. 235/2OO4 Sb., o
DPH za každý den prodlení.

1,2.5 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacenísmluvní pokuty ve výši 5 000,-- Kč za každý
prokazatelně zjištěný případ nedodrženípořádku na pracovišti nebo nedodrženíBOZP. Pokuta bude
vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěnénedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.

1,2.6 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záručnídobě, je objednatel
oprávněn účtovatzhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý den prodlenís odstraněním a
každou jednotlivou vadu.

1,2.7 V případě nedodrženístanoveného termínu nástupu k odstranění vady

v záručnídobě je objednatel
oprávněn účtovatzhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každou vadu a každý den prodlení

s nástupem k jejímu odstranění.

t2.8

V případě nedodrženítermínuodstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí
stavby, je objednatel oprávněn účtovatzhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý den

prodlenís odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště,

72.9

že závazek provést stavbu zanikne před řádným ukončenímstavba, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějšímporušenímpovinnosti. Zánik závazku pozdním plněním
V případě,

neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlenís plněním.

12.10 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle
na zaviněni a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně,
Smluvní pokuty se nezapočítávajína náhradu případně vzniklé škody.

13. Závěrečná ujednání
13.1

Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním
propojená. PoruŠenítéto povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel
můžeod této smlouvy odstoupit.

t3.2

Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízeníprovedeného dle zákona o veřejných zakázkách
uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a mě|y nebo mohly mít vliv

na výsledek zadávacího řízení. Porušenítéto povinnosti je považováno za podstatné porušenítéto
smlouvy a objednatel můžeod této smlouvy odstoupit.

13.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Právní vztahy

touto

smlouvou neupravené se řídízákonem č.8912012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

13.4

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvnístrany, jen v případě, že tím nebude porušen zákon o
veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků.

13.5 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených
v občanskémzákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.

13.6

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle
jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzujísvými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech,
přičemžobjednatel obdržídvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení,
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t3.7

Přílohu smlouvy

t.
2.
3.

a

její nedílnou součást tvoří:

Položkový rozpočet

subdodavatelskéschéma
Časový harmonogram

V Karviné dne

29.6.201,6

za objednatele

Mgr. Tomas

V Karviné dne 29. 6.2016
za zhotovitele

Stanislav Lupieňski

ředitel zš

tirtí.t
Éo:lmorsa ',

Zálc*ní§toh a llhbňlÉs U
x.ívrná, pr6pa*níó úpraol
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