Zadavatel: Obec Rantířov , OÚ Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
Dílo: „CHODNÍK PRO PĚŠÍ RANTÍŘOV “
SO 200 CHODNÍK
SO 300 VÝŠKOVÁ PŘELOŽKA VODOTEČE
SO 400 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Zast. Ing. Janem Prokšem - osoba pověřená výkonem zadavatelské činnosti
IČ:
46262717
Adresa: Čížov 72, 586 01, Jihlava
Tel:
603 430 921

Výzva a zadávací dokumentace
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie dle
§ 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění na stavební práce
„CHODNÍK PRO PĚŠÍ RANTÍŘOV “
SO 200 CHODNÍK
SO 300 VÝŠKOVÁ PŘELOŽKA VODOTEČE
SO 400 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

1. Informace o druhu a předmětu zadávané veřejné zakázky:
Veřejná zakázka na stavební práce
Termín plnění: předpoklad realizace 04/2014 – 08/2014
Místo plnění:

k.ú. Rantířov

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na prodloužení chodníku , jehož realizace si
vynutí realizaci nové opěrné železobetonové zdi, nové veřejné osvětlení podél navrhovaného
chodníku, zatrubnění příkopu a výškovou přeložku zatrubněné vodoteče. V rámci těchto prací
bude též provedeno odvodnění stávající komunikace včetně nového chodníku a budou provedeny
nové dvě zastávky autobusu v obou směrech.
Stavba je rozdělena do těchto stavebních objektů:
SO 200 CHODNÍK
SO 300 VÝŠKOVÁ PŘELOŽKA VODOTEČE
SO 400 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Pozn: SO 100 VODOVODNÍ ŘADY RANTÍŘOV – DAMLE, III. ETAPA byly realizovány koncem
roku 2013.
Veškeré práce budou prováděny dle projektové dokumentace vypracované fi PROfi Jihlava
spol. s r.o. Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, dat.: 01/2011, zak. č. 201150
Seznam příloh - SO 200 - CHODNÍK:
Technická zpráva
201 Situace
202 Vzorový příčný řez
203 Příčné řezy
204 Zatrubnění příkopu
205 Uliční vpusť
206 Kanalizační šachta – skluz
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207 Opěrná zeď
208 Výkres výztuže opěrné zdi
209 Vzorový řez op. zdi, Oplocení
210 Autobusové zastávky
211 Autobusové značení
Výkaz výměr
Seznam příloh - SO 300 – VÝŠKOVÁ PŘELOŽKA POTRUBÍ VODOTEČE:
Technická zpráva
301 Situace přeložky
302 Podélný profil přeložky
303 Uložení potrubí
304 Vstupní kanalizační šachta
305 Stropní desky šachet - výztuž
Výkaz výměr
Seznam příloh - SO 400 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:
Textová část:
Technická zpráva
Protokol o určení vnějších vlivů
Výkaz výměr
Výkresová část:
401 Situace – veřejné osvětlení
402 Schéma – veřejné osvětlení
403 Vzorové řezy uložení kabelu VO, základ pro osvětlovací stožár VO
Technická specifikace je dána projektovou dokumentací (DZS), stanovenými podmínkami
pro provádění staveb, bezpečnostními a hygienickými předpisy pro provádění staveb a
normami pro jednotlivé druhy stavebních prací. Dále event. podmínkami státních orgánů a
správců sítí.
Prohlídka staveniště je možná po vzájemné dohodě se starostkou obce paní Renatou Menšíkovou
tel.: 603 413 562.
2. Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Zadavatel:

Obec Rantířov

Zastoupen:
IČ:

Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
Renatou Menšíkovou – starostkou obce
00543730

Peněžní ústav:
ČSOB Jihlava
Číslo účtu:
225582144/0300
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Renata Menšíková
Telefon:
mobil 603 413 562
E.mail:
v_rantirov@volny.cz
Oprávněn jednat ve věcech technických:
Ing. Jan Prokš
Telefon:
mobil 603430921
E.mail:
proksatd@seznam.cz
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3. Zadávací dokumentace, podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace
Projektovou dokumentaci v digitální formě včetně výkazu výměr si uchazeči mohou
vyzvednout na adrese: Čížov 72, 586 01, Jihlava po předchozí dohodě, mobil 603430921 –
osoba pověřená zadavatelskou činností.
4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek:
Místo pro podání nabídek:

do 26.03.2014 do 16,00 hodin
OÚ Rantírov, Rantířov 78, 588 41 Vyskytná n. Jihlavou
Tel: 567 276244, úřední dny: Po 8.00 – 16.00
18:00 – 19:30
St 8.00 – 16.00

Doručení nabídek zadavatel požaduje v uzavřených obálkách, opatřených na uzavření razítky
uchazečů a označených „CHODNÍK PRO PĚŠÍ RANTÍŘOV“ a uvedením adresy zadavatele –
OÚ Rantířov, Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
Otevírání obálek se uskuteční dne 27.03.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu
v Rantířově bez účasti uchazečů.
5. Hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky
Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je:
nejnižší nabídková cena ( součet SO-200, SO-300, SO-400) včetně DPH za dodržení
požadovaného termínu dokončení díla.
6. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 54 písm a), b) a d) prokáže uchazeč
předložením těchto dokladů v originále, nebo prosté kopii. Odborná způsobilost bude doložena
na celý rozsah předmětné zakázky. Dodavatel může prokázat splnění odborné způsobilosti
předložením dokladů třetí osoby spolu se Smlouvou o budoucí spolupráci.
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek předložením těchto
dokladů:
1. výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán, nebo jiného dokladu podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu zadávané zakázky (výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, certifikátu vydaného správcem systému registru certifikovaných dodavatelů
apod), a to v prosté kopii, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů k
poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace
2. dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné
živnostenské oprávnění či licenci, a to v prosté kopii tohoto dokladu.
7. Požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele
Dodavatel musí splňovat základní kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 53 odst. 1
ZVZ.
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatel
prokáže předložením čestného
prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné
základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem. (příloha č. 2)
Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dodavatel rovněž může prokázat výpisem ze
seznamu dle § 127 ZVZ.
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8. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 2 písm. a a odst. 4 zákona
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží seznam nejméně
třech obdobných staveb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech o min. hodnotě 0,5 mil.
Kč, s uvedením názvu zakázky, objednatele, termín realizace, celkovou hodnotu zakázky.
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídky.
9. Obchodní podmínky
Z důvodu zajištění financování z různých zdrojů, bude se zhotovitelem uzavřena SOD na každý
stavební objekt samostatně.
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Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník)
„CHODNÍK PRO PĚŠÍ RANTÍŘOV “
SO 200 CHODNÍK
I.1.

Objednatel:

Obec Rantířov
Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

I.2.

I.3.

Zastoupen:

Renatou Menšíkovou – starostkou obce

IČ:
DIČ:

00543730
není plátce

Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Telefon:
E.mail:
(dále jen objednatel)

ČSOB Jihlava
225582144/0300
603 413 562
rantirov@volny.cz

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Zhotovitel je registrován u
(dále jen zhotovitel)

v

oddíl

, č.v.

.

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: p. Renata Menšíková – starostka obce
za zhotovitele:
V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Jan Prokš – TDI

II. PŘEDMĚT DÍLA

II. 1. Zhotovitel se zavazuje dodat kompletní stavební práce včetně dodávek stavebních hmot a
výkonů nutných pro předání a převzetí díla na akci:

„CHODNÍK PRO PĚŠÍ RANTÍŘOV“
SO 200 CHODNÍK“
Předmětem díla jsou stavební práce na prodloužení chodníku , jehož realizace si vynutí realizaci
nové opěrné železobetonová zdi. V rámci těchto prací bude též provedeno odvodnění stávající
komunikace včetně nového chodníku a budou provedeny nové dvě zastávky autobusu v obou
směrech.
Veškeré práce budou prováděny dle projektové dokumentace vypracované fi PROfi Jihlava
spol. s r.o. Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, dat.: 01/2011
II. 2.

Rozsah a kvalita předmětu smlouvy je dána:

a) touto smlouvou o dílo
b)projektovou dokumentací vypracovanou fi PROfi Jihlava spol. s r.o. Pod Příkopem 6,

586 01 Jihlava, dat.: 01/2011, zak. č. 201150 v rozsahu DRS, Real.
c) nabídkou zhotovitele ze dne .............................

d) stavebním povolením vydaným :
−
−
−

−

Magistrátem města Jihlavy, odbor dopravy pod č.j. MMJ/OD/24491/2011-3
144449/2011/MMJ, ze dne 4.11.2011, které nabylo právní moci dne 5.11.2011
Magistrátem města Jihlavy, vodoprávním úřadem pod č.j. MMJ/OŽP/9484/2011-3 ze
dne 24.10.2011, které nabylo právní moci dne 25.10.2011
Magistrátem města Jihlavy, stavebním úřadem pod č.j. MMJ/SÚ/4550/2011-3 ,
132477/2011/MMJ, ze dne 18.10.2011, které nabylo právní moci dne 21.10.2011 a
Rozhodnutím Magistrátu města Jihlavy, stavebního úřadu o prodloužení doby platnosti
výše uvedeného
stavebního povolení,
pod
č.j. MMJ/SÚ/4005/ 2013-3
143387/2013/MMJ, ze dne 7.11.2013, které nabylo právní moci dne 10.12.2013

e) podmínkami a připomínkami veřejnoprávních orgánů
f) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, technologickými
pravidly a předpisy platnými v době zahájení díla
II. 3.

Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a
výkony vč. revizí tlakových zkoušek, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení,
dokončení a předání předmětu smlouvy, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného
provozu (např. vytyčovací práce, vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před
případným narušením, zábor veřejného prostranství, povolení překopu komunikace,
povolení k výkopovým pracím, zajištění skládky vybouraného a přebytečného materiálu,
odvoz tohoto materiálu na skládku a pod.). Poplatky za skládky, případně další služby
související s realizací díla hradí zhotovitel.

II. 4.

Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály,
technologie s jinými technickými parametry nebo změny proti projektové dokumentaci.
Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál,
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím
spojené nese zhotovitel.

II.5.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla
nezbytné. Rozsah díla (výměry, počty) je určen oceněným výkazem výměr.

II.6.

Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti, které splňují příslušná nařízení
vlády ČR, kterými se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a
nepoužije k provedení díla materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

II.7.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Pověří-li
prováděním díla podle této smlouvy třetí osobu – subdodavatele, odpovídá zhotovitel
za kvalitu a včasnost prováděného díla tak, jako by je prováděl sám.

II. 8.

Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli ani nezmění další
dodavatele – subdodavatele bez souhlasu objednatele.

II. 9.

Zhotovitel zajistí provádění všech prací na stavbě tak, aby zabezpečil omezení hluku,
prašnosti a negativních vlivů vyvolaných výstavbou na okolní prostředí, zejména čištění
vozidel a mechanizmů před výjezdem ze staveniště.
III. TERMÍN PLNĚNÍ
III. 1.

Práce budou zahájeny:

po předání staveniště (předpoklad 21.4.2014)

III. 2.

Předmět smlouvy bude dokončen:

do 1.8.2014

III. 3. Zhotovitel předloží do 10-ti
dnů
po
podpisu
smlouvy kontrolovatelný
harmonogram prací a harmonogram plateb, které budou podkladem pro
kontrolu
dodržování lhůt a pro veškeré platby.
III. 4.

Za nesplnění dokončení a předání předmětu smlouvy v termínech stanovených v čl. III. 2.
smlouvy či při znemožnění vydání kolaudačního rozhodnutí vinou zhotovitele je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 10 000,- za každý den prodlení.

III. 5.

V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude
zřejmé, že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu výstavby o dobu delší než 14
dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo
odstoupit od uzavřené SOD a zadat provedení nebo dokončení předmětu smlouvy nebo
jeho části jiné firmě. V případě, že k takové situaci dojde, zaplatí objednatel zhotoviteli
pouze provedené práce včetně skutečně zabudovaného materiálu na základě provedené
inventarizace stavby. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení prací z důvodu, který
nebude na straně zhotovitele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny.

III. 6.

Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce
v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci nejpozději 3 dny před zahájením prací.

III. 7.

Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad příjezd na staveniště a zajistí jeho provoz, údržbu,
pořádek a čistotu po celou dobu výstavby v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. Zdroje energií
pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci případně s orgány státní správy.
Zhotovitel ručí za škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla - vyklizení
staveniště.

III. 8.

Staveniště bude zhotovitelem uvolněno a vyklizeno současně s předáním a převzetím díla.
Bez splnění této podmínky nebude dílo převzato.

III. 9.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

III. 10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní,
hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají
jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré
vzniklé náklady zhotovitel.
III. 11. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým
dojde provozem zhotovitele.

III.12. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj
cenu uvedenou v odst. IV této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO
IV. 1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný těmito podmínkami a podmínkami soutěže jako cena
nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v
těchto podmínkách. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v
rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha - výkazů výměr) a jsou v ní zahrnuty veškeré
práce, dodávky, služby a výkony včetně odvozu a řádné likvidace odpadů ve smyslu těchto
podmínek - toto platí pro všechna řemesla i subdodávky.
Cena bez DPH:
Kč
DPH 21%:
Kč
Cena celkem včetně DPH:
Kč
IV.2.

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v projektové d
okumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet
pro předmět smlouvy. V případě, že tento rozpočet nebude obsahovat dané položky, bude
použito směrných cen vydaných ÚRS Praha, platných v době uzavření smlouvy ponížených
o 10%, nebo specifikace dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložených nabídkou,
pořizovací přirážka platná v době provádění prací. Zhotovitel se zavazuje provést soupis
těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento seznam k odsouhlasení
formou dodatku ke smlouvě. Nárok na provedení změn vzniká zhotoviteli na základě
souhlasu investora ve stavebním deníku. Nárok na jejich úhradu vzniká zhotoviteli teprve
po uzavření dodatku k SOD. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez
písemného souhlasu objednatele a uzavření dodatku smlouvy, má objednatel právo
odmítnout jejich úhradu. Pokud skutečné provedení předmětu díla oproti rozsahu
vymezeném zadávací dokumentací, bude vyžadovat vzájemně odsouhlasené zvýšení
množství v případě skutečností vyvolávajících změnu podmínek realizace stavby nebo
dodatečné požadavky objednatele, či jiné zhotovitelem
nezaviněné
změny,
které
vyvolávají nezbytné vícenáklady, budou tyto změny oceněny a připočteny vzhledem k
dohodnuté ceně dodávky.
Změnami dle tohoto bodu se rozumí:
a) změny množství oproti zadávací dokumentaci, její technické části
b) změna standardů na základě dodatečných požadavků objednatele oproti specifikaci
v zadávací dokumentaci
c) práce dodatečně požadované objednatelem
Lhůty sjednané touto smlouvou mohou být, není-li stanoveno jinak, měněny se souhlasem
obou stran formou dodatku k této smlouvě, zejména pokud strany sjednají nad rámec
smlouvy provedení prací nebo poskytnutí plnění zjevně většího rozsahu a více časově
náročného.

IV. 3. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově
s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět smlouvy a budou
odečteny z ceny dodávky vč. specifikací a přirážek.

V. FINANCOVÁNÍ
V. 1.

Provedené práce budou hrazeny měsíčně. Výše faktury bude odpovídat skutečně
provedeným pracím, které budou odsouhlaseny technickým dozorem objednatele dle
soupisu provedených prací, který vystaví zhotovitel.

V. 2.

Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu včetně požadavků
poskytovatele dotace. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového
dokladu, objednatel je oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené
faktury objednateli.

V. 3.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na
zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z
peněžitého dluhu objednatele.

V. 4.

Dílo bude proplaceno do výše 90 % ceny prací v případě předání a převzetí díla s vadami a
nedodělky. Právo na zaplacení pozastávky platby ve výši 10 % ceny díla vznikne po
odstranění všech vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy.

V. 5.

Konečná (poslední) faktura bude vystavena nejpozději do 15ti dnů po předání a převzetí
díla.

V. 6.

Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

V. 7.

Při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované
částky za každý den prodlení.

V. 8.

V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu
nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z
kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě
objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

V.9.

Objednatel má povinnost oznámit
zhotoviteli bez zbytečných odkladů okolnosti
vedoucí k nemožnosti plnění
povinností objednatele plynoucích z této smlouvy
/zejména nedostatek finančních prostředků/. V případě, že objednatel upozorní zhotovitele
1 měsíce předem, sjednává se možnost
odkladu splatnosti faktur až na 90 dnů.

VI. PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
VI.1.

Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným
touto smlouvou a v souladu s § 2589 a násl. a § 2628 občanského zákoníku .

VI.2.

Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení certifikátů, revizních knih, zpráv
a protokolů o zkouškách stanovených čs. předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97

Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání
a údržby nutné po celou dobu záruční doby, originály stavebních deníků. Dále dvě
vyhotovení kompletní projektové dokumentace skutečného stavu předmětu smlouvy se
zakreslením všech odchylek proti projektu stavby odsouhlaseném v rámci stavebního řízení
včetně geodetického zaměření na elektronických nosičích + geometrický plán úředně
ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzený souhlasem příslušného
katastrálního úřadu. U objektu komunikace zkoušky únosnosti pláně a konstrukčních vrstev
dle požadavku TDI. Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za
vadu díla.
VI. 3. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 7 dnů předem objednatele k převzetí kompletně
dokončeného předmětu smlouvy.
b) Objednatel převezme předmět smlouvy, bude-li provedení objemu, jakost dodávky v
souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle
podmínek této smlouvy.
c) Objednatel může převzít předmět smlouvy i v případě, že při přejímce bude mít předmět
smlouvy takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání
předmětu smlouvy, a zaváže-li se zhotovitel, že je odstraní v termínu společně
dohodnutém.
d) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis, v němž
budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. Dnem podpisu zápisu o převzetí
přechází nebezpečí k předmětu smlouvy na objednatele a začíná běžet záruční lhůta.
VI. 3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání a
převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků a lhůty stanovené pro odstranění
kolaudačních závad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za
každý den prodlení do doby jejich odstranění.
VI. 4. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při případných kontrolách prováděných
poskytovatelem dotace.
VI.5.

Předmět smlouvy bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění
stavby.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY
VII. 1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu předání staveniště doklady
potřebné k zahájení a realizaci díla:
a) stavební povolení s nabytím právní moci včetně vyjádření dotčených orgánů státní
správy a všech účastníků stavebního řízení (pokud bylo vydáno)
b) projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních
VII. 2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla výkonem občasného technického
dozoru objednatele.
a) kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami,
projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnoprávních orgánů
a obecnými právními předpisy

b) upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky
c) kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků
d) technický dozor je povinen na staveništi dodržovat příslušné bezpečnostní,
hygienické a požární předpisy
Nerespektování těchto požadavků ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení
stavby až do doby sjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem
ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením
důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě opakovaného nerespektování (tj. min. 2 x)
je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
VII. 3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných
prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných
poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat podle potřeby, nejméně
však jedenkrát za 14 dnů. Objednatel má právo požadovat zajištění dodržování jednotlivých
technologických postupů bez vlivu na harmonogram výstavby.
VII. 4. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se zák.
č. 183/2006 Sb. v platném znění, § 153 odst. 4.. Stavební deník musí být uložen u
stavbyvedoucího na přístupném místě.
b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3
pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu.
Toto ustanovení platí i v opačném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel.
c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápisy jmenovaní pracovníci : TD,
autorský dozor a zástupci přímého investora.
VII. 5. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají
být zakryty nebo se stanou nepřístupnými minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se
objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v
pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné
kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí je zhotovitel. Účast objednatele na
řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu
smlouvy, ani odpovědnosti za záruky.
VII. 6. Zhotovitel nese do předání dokončeného předmětu smlouvy objednateli veškerou
odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených
do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v
důsledku svého zavinění třetím osobám.
Zhotovitel je současně povinen zajistit střežení a vůbec obecné zajištění prováděného díla
vč. dozoru 8 hodin po provedení svářecích prací tak, aby nemohlo k těmto škodám dojít.
VII. 7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona,
z normových hodnot nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII. 8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně pojištění
stavebních rizik a možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do hodnoty díla. Stejné
podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je
povinen na požádání předložit objednateli. Zhotovitel je povinen vinkulovat z tohoto
pojištění pojistné ve prospěch objednatele od příslušné pojišťovací instituce.
VII. 9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v
jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
Smluvní pokutou není dotčena náhrada případné škody.
VII.10. Vyšší moc - smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné
nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se
pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných
a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění
předmětu smlouvy. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních
povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat. Smluvní strana, u níž
nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 10 dnů po jejím vzniku a do 10 dnů po
jejím ukončení písemně uvědomit druhou stranu. Oznámení o vyšší moci musí být do
dalších 20 dnů doloženo potvrzením příslušného orgánu k ověření vyšší moci
oprávněného. Nebudou-li tyto lhůty dodrženy, nemůže se smluvní strana vyšší moci
dovolávat.
VII.11. Záruky:
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek smlouvy
a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba v délce 60 měsíců.
Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.
U strojů a zařízení s odchylnou záruční dobou platí záruka poskytnutá jejich výrobcem
nejméně však v délce 24 měs. od převzetí díla.
b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který
je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů
od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky
možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.
Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo nesplní dohodnutý termín odstraňování
vad, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý den, o který
nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad. Objednatel má i přes
sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody.
d) Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 1 měsíce od doručení reklamace, nebo pokud
nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, nebo pokud v těchto termínech nesdělí
objednateli, že neuznává z důvodu jeho neoprávněnosti nárok objednatele vyplývající ze
záruky za jakost, je objednatel oprávněn kromě uplatnění smluvní pokuty podle vlastního
uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu nebo jejím
prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu smlouvy. Takto
vzniklé řádně doložené náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 10ti dnů od
doručení faktury.
e) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem

uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.
f) Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná
nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek
objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této
přejímky začne běžet nová záruční doba.
g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele
nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v
průběhu záruční doby.

h) Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle ust. § 2630
občanského zákoníku.

VII.12. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od
projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou
vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku. Tyto
odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle bodu VI.1. této
smlouvy.
VII.13. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané
objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.
VII.14. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku, že se smluvní
strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.
VII.16. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených občanským
zákoníkem a dále pokud:
a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným
prováděním díla do 14-ti dnů po písemném upozornění objednatele nebo po jeho
upozornění zápisem ve stavebním deníku.
c) zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z
důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín
dokončení a předání předmětu díla.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, a doručeno druhé straně, přičemž
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.
V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit
staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně
poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.
V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré
náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
VIII.1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou
obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.
VIII.2. Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní
vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí

uvedenou zákonnou úpravou zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.
VIII.3. Tato smlouva bude vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele
jeden pro zhotovitele.
V

dne
…………………………………
objednatel

……………………………….
zhotovitel

Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník)
„CHODNÍK PRO PĚŠÍ RANTÍŘOV “
SO 300 VÝŠKOVÁ PŘELOŽKA VODOTEČE
I.1.

Objednatel:

Obec Rantířov
Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

I.2.

I.3.

Zastoupen:

Renatou Menšíkovou – starostkou obce

IČ:
DIČ:

00543730
není plátce

Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Telefon:
E.mail:
(dále jen objednatel)

ČSOB Jihlava
225582144/0300
603 413 562
rantirov@volny.cz

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Zhotovitel je registrován u
(dále jen zhotovitel)

v

oddíl

, č.v.

.

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: p. Renata Menšíková – starostka obce
za zhotovitele:
V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Jan Prokš – TDI

II. PŘEDMĚT DÍLA

II. 1. Zhotovitel se zavazuje dodat kompletní stavební práce včetně dodávek stavebních hmot a
výkonů nutných pro předání a převzetí díla na akci:

„CHODNÍK PRO PĚŠÍ RANTÍŘOV“
SO 300 VÝŠKOVÁ PŘELOŽKA VODOTEČE
Předmětem díla jsou stavební práce na prodloužení chodníku , jehož realizace si vynutí
zatrubnění příkopu a výškovou přeložku zatrubněné vodoteče.
Veškeré práce budou prováděny dle projektové dokumentace vypracované fi PROfi Jihlava
spol. s r.o. Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, dat.: 01/2011
I. 2.

Rozsah a kvalita předmětu smlouvy je dána:
a) touto smlouvou o dílo

b)projektovou dokumentací vypracovanou fi PROfi Jihlava spol. s r.o. Pod Příkopem 6,

586 01 Jihlava, dat.: 01/2011, zak. č. 201150 v rozsahu DRS, Real.
c) nabídkou zhotovitele ze dne .............................

d) stavebním povolením vydaným :
- Magistrátem města Jihlavy, vodoprávním úřadem pod č.j. MMJ/OŽP/9484/2011-3
ze dne 24.10.2011, které nabylo právní moci dne 25.10.2011
-

Magistrátem města Jihlavy, odbor dopravy pod č.j. MMJ/OD/24491/2011-3
144449/2011/MMJ, ze dne 4.11.2011, které nabylo právní moci dne 5.11.2011

e) podmínkami a připomínkami veřejnoprávních orgánů
f) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, technologickými
pravidly a předpisy platnými v době zahájení díla
II. 3.

Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a
výkony vč. revizí tlakových zkoušek, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení,
dokončení a předání předmětu smlouvy, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného
provozu (např. vytyčovací práce, vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před
případným narušením, zábor veřejného prostranství, povolení překopu komunikace,
povolení k výkopovým pracím, zajištění skládky vybouraného a přebytečného materiálu,
odvoz tohoto materiálu na skládku a pod.). Poplatky za skládky, případně další služby
související s realizací díla hradí zhotovitel.

II. 4.

Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály,
technologie s jinými technickými parametry nebo změny proti projektové dokumentaci.
Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál,
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím
spojené nese zhotovitel.

II.5.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla
nezbytné. Rozsah díla (výměry, počty) je určen oceněným výkazem výměr.

II.6.

Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti, které splňují příslušná nařízení
vlády ČR, kterými se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a
nepoužije k provedení díla materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

II.7.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Pověří-li
prováděním díla podle této smlouvy třetí osobu – subdodavatele, odpovídá zhotovitel
za kvalitu a včasnost prováděného díla tak, jako by je prováděl sám.

II. 8.

Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli ani nezmění další
dodavatele – subdodavatele bez souhlasu objednatele.
9.
Zhotovitel zajistí provádění všech prací na stavbě tak, aby zabezpečil omezení
hluku, prašnosti a negativních vlivů vyvolaných výstavbou na okolní prostředí, zejména
čištění vozidel a mechanizmů před výjezdem ze staveniště.

III. TERMÍN PLNĚNÍ
III. 1.

Práce budou zahájeny:

po předání staveniště (předpoklad 21.4.2014)

III. 2.

Předmět smlouvy bude dokončen:

do 1.8.2014

III. 3. Zhotovitel předloží do 10-ti
dnů
po
podpisu
smlouvy kontrolovatelný
harmonogram prací a harmonogram plateb, které budou podkladem pro
kontrolu
dodržování lhůt a pro veškeré platby.
III. 4.

Za nesplnění dokončení a předání předmětu smlouvy v termínech stanovených v čl. III. 2.
smlouvy či při znemožnění vydání kolaudačního rozhodnutí vinou zhotovitele je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 10 000,- za každý den prodlení.

III. 5.

V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude
zřejmé, že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu výstavby o dobu delší než 14
dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo
odstoupit od uzavřené SOD a zadat provedení nebo dokončení předmětu smlouvy nebo
jeho části jiné firmě. V případě, že k takové situaci dojde, zaplatí objednatel zhotoviteli
pouze provedené práce včetně skutečně zabudovaného materiálu na základě provedené
inventarizace stavby. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení prací z důvodu, který
nebude na straně zhotovitele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny.

III. 6.

Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce
v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci nejpozději 3 dny před zahájením prací.

III. 7.

Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad příjezd na staveniště a zajistí jeho provoz, údržbu,
pořádek a čistotu po celou dobu výstavby v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. Zdroje energií
pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci případně s orgány státní správy.
Zhotovitel ručí za škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla - vyklizení
staveniště.

III. 8.

Staveniště bude zhotovitelem uvolněno a vyklizeno současně s předáním a převzetím díla.
Bez splnění této podmínky nebude dílo převzato.

III. 9.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

III. 10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní,
hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají
jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré
vzniklé náklady zhotovitel.
III. 11. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým
dojde provozem zhotovitele.
III.13. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj
cenu uvedenou v odst. IV této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO
IV. 1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný těmito podmínkami a podmínkami soutěže jako cena
nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v
těchto podmínkách. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v
rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha - výkazů výměr) a jsou v ní zahrnuty veškeré
práce, dodávky, služby a výkony včetně odvozu a řádné likvidace odpadů ve smyslu těchto
podmínek - toto platí pro všechna řemesla i subdodávky.
Cena bez DPH:
Kč
DPH 21%:
Kč
Cena celkem včetně DPH:
Kč
IV.2.

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v projektové d
okumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet
pro předmět smlouvy. V případě, že tento rozpočet nebude obsahovat dané položky, bude
použito směrných cen vydaných ÚRS Praha, platných v době uzavření smlouvy ponížených
o 10%, nebo specifikace dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložených nabídkou,
pořizovací přirážka platná v době provádění prací. Zhotovitel se zavazuje provést soupis
těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento seznam k odsouhlasení
formou dodatku ke smlouvě. Nárok na provedení změn vzniká zhotoviteli na základě
souhlasu investora ve stavebním deníku. Nárok na jejich úhradu vzniká zhotoviteli teprve
po uzavření dodatku k SOD. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez
písemného souhlasu objednatele a uzavření dodatku smlouvy, má objednatel právo
odmítnout jejich úhradu. Pokud skutečné provedení předmětu díla oproti rozsahu
vymezeném zadávací dokumentací, bude vyžadovat vzájemně odsouhlasené zvýšení
množství v případě skutečností vyvolávajících změnu podmínek realizace stavby nebo
dodatečné požadavky objednatele, či jiné zhotovitelem
nezaviněné
změny,
které
vyvolávají nezbytné vícenáklady, budou tyto změny oceněny a připočteny vzhledem k
dohodnuté ceně dodávky.
Změnami dle tohoto bodu se rozumí:
a) změny množství oproti zadávací dokumentaci, její technické části
b) změna standardů na základě dodatečných požadavků objednatele oproti specifikaci
v zadávací dokumentaci
c) práce dodatečně požadované objednatelem
Lhůty sjednané touto smlouvou mohou být, není-li stanoveno jinak, měněny se souhlasem
obou stran formou dodatku k této smlouvě, zejména pokud strany sjednají nad rámec
smlouvy provedení prací nebo poskytnutí plnění zjevně většího rozsahu a více časově
náročného.

IV. 3. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově
s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět smlouvy a budou
odečteny z ceny dodávky vč. specifikací a přirážek.

V. FINANCOVÁNÍ

V. 1.

Provedené práce budou hrazeny měsíčně. Výše faktury bude odpovídat skutečně
provedeným pracím, které budou odsouhlaseny technickým dozorem objednatele dle
soupisu provedených prací, který vystaví zhotovitel.

V. 2.

Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu včetně požadavků
poskytovatele dotace. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového
dokladu, objednatel je oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené
faktury objednateli.

V. 3.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na
zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z
peněžitého dluhu objednatele.

V. 4.

Dílo bude proplaceno do výše 90 % ceny prací v případě předání a převzetí díla s vadami a
nedodělky. Právo na zaplacení pozastávky platby ve výši 10 % ceny díla vznikne po
odstranění všech vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy.

V. 5.

Konečná (poslední) faktura bude vystavena nejpozději do 15ti dnů po předání a převzetí
díla.

V. 6.

Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 12 měsíců po jejich doručení.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

V. 7.

Při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované
částky za každý den prodlení.

V. 8.

V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu
nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z
kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě
objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

V.9.

Objednatel má povinnost oznámit
zhotoviteli bez zbytečných odkladů okolnosti
vedoucí k nemožnosti plnění
povinností objednatele plynoucích z této smlouvy
/zejména nedostatek finančních prostředků/. V případě, že objednatel upozorní zhotovitele
1 měsíce předem, sjednává se možnost
odkladu splatnosti faktur až na 90 dnů.

VI. PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
VI.1.

Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným
touto smlouvou a v souladu s § 2589 a násl. a § 2628 občanského zákoníku .

VI.2.

Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení certifikátů, revizních knih, zpráv
a protokolů o zkouškách stanovených čs. předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97
Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání
a údržby nutné po celou dobu záruční doby, originály stavebních deníků. Dále dvě

vyhotovení kompletní projektové dokumentace skutečného stavu předmětu smlouvy se
zakreslením všech odchylek proti projektu stavby odsouhlaseném v rámci stavebního řízení
včetně geodetického zaměření na elektronických nosičích + geometrický plán úředně
ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzený souhlasem příslušného
katastrálního úřadu. U objektu komunikace zkoušky únosnosti pláně a konstrukčních vrstev
dle požadavku TDI. Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za
vadu díla.
VI. 3. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 7 dnů předem objednatele k převzetí kompletně
dokončeného předmětu smlouvy.
b) Objednatel převezme předmět smlouvy, bude-li provedení objemu, jakost dodávky v
souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle
podmínek této smlouvy.
c) Objednatel může převzít předmět smlouvy i v případě, že při přejímce bude mít předmět
smlouvy takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání
předmětu smlouvy, a zaváže-li se zhotovitel, že je odstraní v termínu společně
dohodnutém.
d) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis, v němž
budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. Dnem podpisu zápisu o převzetí
přechází nebezpečí k předmětu smlouvy na objednatele a začíná běžet záruční lhůta.
VI. 3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání a
převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků a lhůty stanovené pro odstranění
kolaudačních závad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za
každý den prodlení do doby jejich odstranění.
VI. 4. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při případných kontrolách prováděných
poskytovatelem dotace.
VI.5.

Předmět smlouvy bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění
stavby.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY
VII. 1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu předání staveniště doklady
potřebné k zahájení a realizaci díla:
b) stavební povolení s nabytím právní moci včetně vyjádření dotčených orgánů státní
správy a všech účastníků stavebního řízení (pokud bylo vydáno)
b) projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních
VII. 2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla výkonem občasného technického
dozoru objednatele.
a) kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami,
projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnoprávních orgánů
a obecnými právními předpisy
b) upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky
c) kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu

o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků
d) technický dozor je povinen na staveništi dodržovat příslušné bezpečnostní,
hygienické a požární předpisy
Nerespektování těchto požadavků ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení
stavby až do doby sjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem
ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením
důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě opakovaného nerespektování (tj. min. 2 x)
je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
VII. 3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných
prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných
poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat podle potřeby, nejméně
však jedenkrát za 14 dnů. Objednatel má právo požadovat zajištění dodržování jednotlivých
technologických postupů bez vlivu na harmonogram výstavby.
VII. 4. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se zák.
č. 183/2006 Sb. v platném znění, § 153 odst. 4.. Stavební deník musí být uložen u
stavbyvedoucího na přístupném místě.
b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3
pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu.
Toto ustanovení platí i v opačném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel.
c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápisy jmenovaní pracovníci : TD,
autorský dozor a zástupci přímého investora.
VII. 5. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají
být zakryty nebo se stanou nepřístupnými minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se
objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v
pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné
kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí je zhotovitel. Účast objednatele na
řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu
smlouvy, ani odpovědnosti za záruky.
VII. 6. Zhotovitel nese do předání dokončeného předmětu smlouvy objednateli veškerou
odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených
do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v
důsledku svého zavinění třetím osobám.
Zhotovitel je současně povinen zajistit střežení a vůbec obecné zajištění prováděného díla
vč. dozoru 8 hodin po provedení svářecích prací tak, aby nemohlo k těmto škodám dojít.
VII. 7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona,
z normových hodnot nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
VII. 8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně pojištění

stavebních rizik a možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do hodnoty díla. Stejné
podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je
povinen na požádání předložit objednateli. Zhotovitel je povinen vinkulovat z tohoto
pojištění pojistné ve prospěch objednatele od příslušné pojišťovací instituce.
VII. 9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v
jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
Smluvní pokutou není dotčena náhrada případné škody.
VII.10. Vyšší moc - smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné
nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se
pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných
a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění
předmětu smlouvy. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních
povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat. Smluvní strana, u níž
nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 10 dnů po jejím vzniku a do 10 dnů po
jejím ukončení písemně uvědomit druhou stranu. Oznámení o vyšší moci musí být do
dalších 20 dnů doloženo potvrzením příslušného orgánu k ověření vyšší moci
oprávněného. Nebudou-li tyto lhůty dodrženy, nemůže se smluvní strana vyšší moci
dovolávat.
VII.11. Záruky:
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek smlouvy
a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba v délce 60 měsíců.
Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.
U strojů a zařízení s odchylnou záruční dobou platí záruka poskytnutá jejich výrobcem
nejméně však v délce 24 měs. od převzetí díla.
b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který
je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů
od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky
možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.
Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo nesplní dohodnutý termín odstraňování
vad, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý den, o který
nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad. Objednatel má i přes
sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody.
d) Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 1 měsíce od doručení reklamace, nebo pokud
nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, nebo pokud v těchto termínech nesdělí
objednateli, že neuznává z důvodu jeho neoprávněnosti nárok objednatele vyplývající ze
záruky za jakost, je objednatel oprávněn kromě uplatnění smluvní pokuty podle vlastního
uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu nebo jejím
prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu smlouvy. Takto
vzniklé řádně doložené náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 10ti dnů od
doručení faktury.
e) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem
uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.
f) Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná

nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek
objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této
přejímky začne běžet nová záruční doba.
g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele
nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v
průběhu záruční doby.

h) Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle ust. § 2630
občanského zákoníku.
VII.12. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od
projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou
vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku. Tyto
odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle bodu VI.1. této
smlouvy.
VII.13. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané
objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.
VII.14. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku, že se smluvní
strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.
VII.16. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených občanským
zákoníkem a dále pokud:
a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným
prováděním díla do 14-ti dnů po písemném upozornění objednatele nebo po jeho
upozornění zápisem ve stavebním deníku.
c) zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z
důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín
dokončení a předání předmětu díla.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, a doručeno druhé straně, přičemž
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.
V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit
staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně
poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.
V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré
náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
VIII.1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou
obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.
VIII.2. Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní
vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí
uvedenou zákonnou úpravou zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.
VIII.3. Tato smlouva bude vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele

jeden pro zhotovitele.
V

dne

…………………………………
objednatel

V

dne

……………………………….
zhotovitel

Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník)
„CHODNÍK PRO PĚŠÍ RANTÍŘOV “
SO 400 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
I.1.

Objednatel:

Obec Rantířov
Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

Zastoupen:

Renatou Menšíkovou – starostkou obce

IČ:
DIČ:

00543730
není plátce

Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Telefon:
E.mail:

ČSOB Jihlava
225582144/0300
603 413 562
rantirov@volny.cz

(dále jen objednatel)
I.2.

I.3.

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Zhotovitel je registrován u
(dále jen zhotovitel)

v

oddíl

, č.v.

.

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: p. Renata Menšíková – starostka obce
za zhotovitele:
V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Jan Prokš – TDI

II. PŘEDMĚT DÍLA

II. 1. Zhotovitel se zavazuje dodat kompletní stavební práce včetně dodávek stavebních hmot a
výkonů nutných pro předání a převzetí díla na akci:

„CHODNÍK PRO PĚŠÍ RANTÍŘOV“
SO 400 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Předmětem díla jsou stavební práce na prodloužení chodníku , jehož realizace si vynutí
veřejné osvětlení podél navrhovaného chodníku.

nové

Veškeré práce budou prováděny dle projektové dokumentace vypracované fi PROfi Jihlava
spol. s r.o. Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, dat.: 01/2011 (Ing. Zbyňěk Pecina, Projektování
el. zařízení).

II. 2.

Rozsah a kvalita předmětu smlouvy je dána:
a) touto smlouvou o dílo
b)projektovou dokumentací vypracovanou fi PROfi Jihlava spol. s r.o. Pod Příkopem 6,

586 01 Jihlava, dat.: 01/2011, zak. č. 201150 v rozsahu DRS, Real. (Ing. Zbyňěk Pecina,
Projektování el. zařízení)
c) nabídkou zhotovitele ze dne .............................

d) stavebním povolením vydaným :
−

Magistrátem města Jihlavy, odbor dopravy pod č.j. MMJ/OD/24491/2011-3
144449/2011/MMJ, ze dne 4.11.2011, které nabylo právní moci dne 5.11.2011

−

Magistrátem města Jihlavy, stavebním úřadem pod č.j. MMJ/SÚ/4550/2011-3 ,
132477/2011/MMJ, ze dne 18.10.2011, které nabylo právní moci dne 21.10.2011 a
Rozhodnutím Magistrátu města Jihlavy, stavebním úřadem o prodloužení doby platnosti
výše uvedeného stavebního povolení, pod č.j. MMJ/SÚ/4005/ 2013-3
143387/2013/MMJ, ze dne 7.11.2013, které nabylo právní moci dne 10.12.2013

−

e) podmínkami a připomínkami veřejnoprávních orgánů
f) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, technologickými
pravidly a předpisy platnými v době zahájení díla
II. 3.

Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a
výkony vč. revizí tlakových zkoušek, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení,
dokončení a předání předmětu smlouvy, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného
provozu (např. vytyčovací práce, vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před
případným narušením, zábor veřejného prostranství, povolení překopu komunikace,
povolení k výkopovým pracím, zajištění skládky vybouraného a přebytečného materiálu,
odvoz tohoto materiálu na skládku a pod.). Poplatky za skládky, případně další služby
související s realizací díla hradí zhotovitel.

II. 4.

Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály,
technologie s jinými technickými parametry nebo změny proti projektové dokumentaci.
Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál,
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím
spojené nese zhotovitel.

II.5.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla
nezbytné. Rozsah díla (výměry, počty) je určen oceněným výkazem výměr.

II.6.

Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti, které splňují příslušná nařízení
vlády ČR, kterými se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a
nepoužije k provedení díla materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

II.7.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Pověří-li
prováděním díla podle této smlouvy třetí osobu – subdodavatele, odpovídá zhotovitel
za kvalitu a včasnost prováděného díla tak, jako by je prováděl sám.

II.8.

Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli ani nezmění další

dodavatele – subdodavatele bez souhlasu objednatele.
II. 9.

Zhotovitel zajistí provádění všech prací na stavbě tak, aby zabezpečil omezení hluku,
prašnosti a negativních vlivů vyvolaných výstavbou na okolní prostředí, zejména čištění
vozidel a mechanizmů před výjezdem ze staveniště.

III. TERMÍN PLNĚNÍ
III. 1.

Práce budou zahájeny:

po předání staveniště (předpoklad 21.4.2014)

III. 2.

Předmět smlouvy bude dokončen:

do 1.8.2014

III. 3. Zhotovitel předloží do 10-ti
dnů
po
podpisu
smlouvy kontrolovatelný
harmonogram prací a harmonogram plateb, které budou podkladem pro
kontrolu
dodržování lhůt a pro veškeré platby.
III. 4.

Za nesplnění dokončení a předání předmětu smlouvy v termínech stanovených v čl. III. 2.
smlouvy či při znemožnění vydání kolaudačního rozhodnutí vinou zhotovitele je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 10 000,- za každý den prodlení.

III. 5.

V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude
zřejmé, že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu výstavby o dobu delší než 14
dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo
odstoupit od uzavřené SOD a zadat provedení nebo dokončení předmětu smlouvy nebo
jeho části jiné firmě. V případě, že k takové situaci dojde, zaplatí objednatel zhotoviteli
pouze provedené práce včetně skutečně zabudovaného materiálu na základě provedené
inventarizace stavby. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení prací z důvodu, který
nebude na straně zhotovitele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny.

III. 6.

Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce
v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci nejpozději 3 dny před zahájením prací.

III. 7.

Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad příjezd na staveniště a zajistí jeho provoz, údržbu,
pořádek a čistotu po celou dobu výstavby v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. Zdroje energií
pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci případně s orgány státní správy.
Zhotovitel ručí za škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla - vyklizení
staveniště.

III. 8.

Staveniště bude zhotovitelem uvolněno a vyklizeno současně s předáním a převzetím díla.
Bez splnění této podmínky nebude dílo převzato.

III. 9.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

III. 10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní,

hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají
jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré
vzniklé náklady zhotovitel.
III. 11. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým
dojde provozem zhotovitele.
Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj
cenu uvedenou v odst. IV této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO
IV. 1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný těmito podmínkami a podmínkami soutěže jako cena
nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v
těchto podmínkách. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v
rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha - výkazů výměr) a jsou v ní zahrnuty veškeré
práce, dodávky, služby a výkony včetně odvozu a řádné likvidace odpadů ve smyslu těchto
podmínek - toto platí pro všechna řemesla i subdodávky.
Cena bez DPH:
Kč
DPH 21%:
Kč
Cena celkem včetně DPH:
Kč
IV.2.

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v projektové d
okumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet
pro předmět smlouvy. V případě, že tento rozpočet nebude obsahovat dané položky, bude
použito směrných cen vydaných ÚRS Praha, platných v době uzavření smlouvy ponížených
o 10%, nebo specifikace dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložených nabídkou,
pořizovací přirážka platná v době provádění prací. Zhotovitel se zavazuje provést soupis
těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento seznam k odsouhlasení
formou dodatku ke smlouvě. Nárok na provedení změn vzniká zhotoviteli na základě
souhlasu investora ve stavebním deníku. Nárok na jejich úhradu vzniká zhotoviteli teprve
po uzavření dodatku k SOD. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez
písemného souhlasu objednatele a uzavření dodatku smlouvy, má objednatel právo
odmítnout jejich úhradu. Pokud skutečné provedení předmětu díla oproti rozsahu
vymezeném zadávací dokumentací, bude vyžadovat vzájemně odsouhlasené zvýšení
množství v případě skutečností vyvolávajících změnu podmínek realizace stavby nebo
dodatečné požadavky objednatele, či jiné zhotovitelem
nezaviněné
změny,
které
vyvolávají nezbytné vícenáklady, budou tyto změny oceněny a připočteny vzhledem k
dohodnuté ceně dodávky.
Změnami dle tohoto bodu se rozumí:
a) změny množství oproti zadávací dokumentaci, její technické části
b) změna standardů na základě dodatečných požadavků objednatele oproti specifikaci
v zadávací dokumentaci
c) práce dodatečně požadované objednatelem
Lhůty sjednané touto smlouvou mohou být, není-li stanoveno jinak, měněny se souhlasem
obou stran formou dodatku k této smlouvě, zejména pokud strany sjednají nad rámec

smlouvy provedení prací nebo poskytnutí plnění zjevně většího rozsahu a více časově
náročného.
IV. 3. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově
s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět smlouvy a budou
odečteny z ceny dodávky vč. specifikací a přirážek.

V. FINANCOVÁNÍ
V. 1.

Provedené práce budou hrazeny měsíčně. Výše faktury bude odpovídat skutečně
provedeným pracím, které budou odsouhlaseny technickým dozorem objednatele dle
soupisu provedených prací, který vystaví zhotovitel.

V. 2.

Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu včetně požadavků
poskytovatele dotace. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového
dokladu, objednatel je oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené
faktury objednateli.

V. 3.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na
zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z
peněžitého dluhu objednatele.

V. 4.

Dílo bude proplaceno do výše 90 % ceny prací v případě předání a převzetí díla s vadami a
nedodělky. Právo na zaplacení pozastávky platby ve výši 10 % ceny díla vznikne po
odstranění všech vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy.

V. 5.

Konečná (poslední) faktura bude vystavena nejpozději do 15ti dnů po předání a převzetí
díla.

V. 6.

Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

V. 7.

Při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované
částky za každý den prodlení.

V. 8.

V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu
nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z
kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě
objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

V.9.

Objednatel má povinnost oznámit
zhotoviteli bez zbytečných odkladů okolnosti
vedoucí k nemožnosti plnění
povinností objednatele plynoucích z této smlouvy
/zejména nedostatek finančních prostředků/. V případě, že objednatel upozorní zhotovitele

1 měsíce předem, sjednává se možnost

odkladu splatnosti faktur až na 90 dnů.

VI. PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
VI.1.

Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným
touto smlouvou a v souladu s § 2589 a násl. a § 2628 občanského zákoníku .

VI.2.

Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení certifikátů, revizních knih, zpráv
a protokolů o zkouškách stanovených čs. předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97
Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání
a údržby nutné po celou dobu záruční doby, originály stavebních deníků. Dále dvě
vyhotovení kompletní projektové dokumentace skutečného stavu předmětu smlouvy se
zakreslením všech odchylek proti projektu stavby odsouhlaseném v rámci stavebního řízení
včetně geodetického zaměření na elektronických nosičích + geometrický plán úředně
ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzený souhlasem příslušného
katastrálního úřadu. U objektu komunikace zkoušky únosnosti pláně a konstrukčních vrstev
dle požadavku TDI. Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za
vadu díla.

VI. 3. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 7 dnů předem objednatele k převzetí kompletně
dokončeného předmětu smlouvy.
b) Objednatel převezme předmět smlouvy, bude-li provedení objemu, jakost dodávky v
souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle
podmínek této smlouvy.
c) Objednatel může převzít předmět smlouvy i v případě, že při přejímce bude mít předmět
smlouvy takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání
předmětu smlouvy, a zaváže-li se zhotovitel, že je odstraní v termínu společně
dohodnutém.
d) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis, v němž
budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. Dnem podpisu zápisu o převzetí
přechází nebezpečí k předmětu smlouvy na objednatele a začíná běžet záruční lhůta.
VI. 3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání a
převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků a lhůty stanovené pro odstranění
kolaudačních závad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za
každý den prodlení do doby jejich odstranění.
VI. 4. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při případných kontrolách prováděných
poskytovatelem dotace.
VI.5.

Předmět smlouvy bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění
stavby.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY
VII. 1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu předání staveniště doklady

potřebné k zahájení a realizaci díla:
c) stavební povolení s nabytím právní moci včetně vyjádření dotčených orgánů státní
správy a všech účastníků stavebního řízení (pokud bylo vydáno)
b) projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních
VII. 2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla výkonem občasného technického
dozoru objednatele.
a) kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami,
projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnoprávních orgánů
a obecnými právními předpisy
b) upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky
c) kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků
d) technický dozor je povinen na staveništi dodržovat příslušné bezpečnostní,
hygienické a požární předpisy
Nerespektování těchto požadavků ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení
stavby až do doby sjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem
ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením
důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě opakovaného nerespektování (tj. min. 2 x)
je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
VII. 3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných
prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných
poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat podle potřeby, nejméně
však jedenkrát za 14 dnů. Objednatel má právo požadovat zajištění dodržování jednotlivých
technologických postupů bez vlivu na harmonogram výstavby.
VII. 4. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se zák.
č. 183/2006 Sb. v platném znění, § 153 odst. 4.. Stavební deník musí být uložen u
stavbyvedoucího na přístupném místě.
b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3
pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu.
Toto ustanovení platí i v opačném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel.
c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápisy jmenovaní pracovníci : TD,
autorský dozor a zástupci přímého investora.
VII. 5. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají
být zakryty nebo se stanou nepřístupnými minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se
objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v
pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné
kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí je zhotovitel. Účast objednatele na
řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu
smlouvy, ani odpovědnosti za záruky.
VII. 6. Zhotovitel nese do předání dokončeného předmětu smlouvy objednateli veškerou
odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených

do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v
důsledku svého zavinění třetím osobám.
Zhotovitel je současně povinen zajistit střežení a vůbec obecné zajištění prováděného díla
vč. dozoru 8 hodin po provedení svářecích prací tak, aby nemohlo k těmto škodám dojít.
VII. 7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona,
z normových hodnot nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
VII. 8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně pojištění
stavebních rizik a možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do hodnoty díla. Stejné
podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je
povinen na požádání předložit objednateli. Zhotovitel je povinen vinkulovat z tohoto
pojištění pojistné ve prospěch objednatele od příslušné pojišťovací instituce.
VII. 9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v
jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
Smluvní pokutou není dotčena náhrada případné škody.
VII.10. Vyšší moc - smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné
nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se
pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných
a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění
předmětu smlouvy. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních
povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat. Smluvní strana, u níž
nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 10 dnů po jejím vzniku a do 10 dnů po
jejím ukončení písemně uvědomit druhou stranu. Oznámení o vyšší moci musí být do
dalších 20 dnů doloženo potvrzením příslušného orgánu k ověření vyšší moci
oprávněného. Nebudou-li tyto lhůty dodrženy, nemůže se smluvní strana vyšší moci
dovolávat.
VII.11. Záruky:
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek smlouvy
a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba v délce 60 měsíců.
Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.
U strojů a zařízení s odchylnou záruční dobou platí záruka poskytnutá jejich výrobcem
nejméně však v délce 24 měs. od převzetí díla.
b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který
je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů
od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky
možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.
Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo nesplní dohodnutý termín odstraňování
vad, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý den, o který
nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad. Objednatel má i přes

sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody.
d) Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 1 měsíce od doručení reklamace, nebo pokud
nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, nebo pokud v těchto termínech nesdělí
objednateli, že neuznává z důvodu jeho neoprávněnosti nárok objednatele vyplývající ze
záruky za jakost, je objednatel oprávněn kromě uplatnění smluvní pokuty podle vlastního
uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu nebo jejím
prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu smlouvy. Takto
vzniklé řádně doložené náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 10ti dnů od
doručení faktury.
e) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem
uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.
f) Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná
nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek
objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této
přejímky začne běžet nová záruční doba.
g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele
nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v
průběhu záruční doby.

h) Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle ust. § 2630
občanského zákoníku.
VII.12. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od
projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou
vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku. Tyto
odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle bodu VI.1. této
smlouvy.
VII.13. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané
objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.
VII.14. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku, že se smluvní
strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.
VII.16. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených občanským
zákoníkem a dále pokud:
a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným
prováděním díla do 14-ti dnů po písemném upozornění objednatele nebo po jeho
upozornění zápisem ve stavebním deníku.
c) zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z
důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín
dokončení a předání předmětu díla.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, a doručeno druhé straně, přičemž
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.
V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit
staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně
poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.
V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré

náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
VIII.1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou
obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.
VIII.2. Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní
vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí
uvedenou zákonnou úpravou zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.
VIII.3. Tato smlouva bude vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele
jeden pro zhotovitele.
V

dne
…………………………………
objednatel

……………………………….
zhotovitel

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY
„CHODNÍK PRO PĚŠÍ RANTÍŘOV “
SO 200 CHODNÍK
SO 300 VÝŠKOVÁ PŘELOŽKA VODOTEČE
SO 400 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
UCHAZEČ
(obchodní firma nebo název)
Sídlo
(celá adresa včetně PSČ)
Právní forma
Identifikační číslo
Daňové identifikační číslo
Kontaktní osoba
Tel

Email

KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM A UCHAZEČEM
(pouze pro případ, že komunikační adresa se liší od adresy sídla uchazeče)

Obchodní firma nebo
jméno
Poštovní adresa včetně
PSČ
Elektronická adresa
Upozornění

Doručení písemnosti na uvedenou adresu se považuje za doručení
uchazeči, který podal nabídku.

NABÍDKOVÁ CENA

KČ BEZ DPH

SO 200 - CHODNÍK
SO 300 - VÝŠKOVÁ PŘELOŽKAVODOTEČE
SO 400 - VEŘEJNÍ OSVĚTLENÍ
CELKEM ZA OBJEKTY SO 200, SO 300, SO 400

V……………………. dne ……………………..
……………………………….
Název (jméno a příjmení) uchazeče

………………………………
Podpis uchazeče

KČ VČ. DPH

