SMLOUVA o DÍLO
Smluvní strany:
Objednatel:
Obec:

Městská část Praha-Lipence

Sídlo:

K Obci—17, 155 31

zastoupené:

starostkou Lenkou Kadlecovou

IČO:

00241431

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

_

'l'elefon:

+420257921167

Datová schránka:

a4d215ui

\'e věcech smluvních je oprávněna jménem objednatele jednat a podepisovat starostka.
\'e věcech provádění díla je oprávněna jménem objednatele jednat starostka popř. technický dozor.

Obchodní firma:

l'x'amenosochařství Havlíček s.r.o.

Sídlo:

Havlíčkova 2474, 269 ()1 Rakovník

Zastoupený:

Janem Konečným

IČO:

25117459 DIČ:

Obchodní rejstřík::

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 51147

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

CZ25117459

Číslo účtu:

_

Telefon:

777193007

Datová schránka:

qbdeynz

\le věcech smluvních jsou oprávněni jmenem zhotovitele jednat a podepisovat: Jan Konečný
\'c věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Jan Konečný

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tuto smlouvu o dílo:

„Oprava křížku, zvoničky a pomníku padlých“, (dále jen „Smlouva“

1

Základní ustanovení, podklady pro uzavření smlouvy

1.1 Na základě této Smlouw se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat objednateli funkční dílo dle Článku3
Smlouw. Objednatel se zavazuje při provádění díla dle této Smlouxj' dohodnutým zpusobem spolupůsobit, dilo
zhotovené v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu dle článku 5 Smlouvy.
1.2 Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace pro provádění stavby a zadávací
dokumentace. Za zadávací dokumentaci lze považovat dokumentaci předloženou při vyhlášení výběrového řízení.
1.3 Zhotovitel prohlašuje, ze k datu podpisu smlouvy překontroloval předanou dokumentaci pro provádění stavby
a zadávací dokumentaci, která je součástí veřejné zakázky a souhlasí se sjednáním ceny jako ceny za dílo určené
pevnou částkou. Zhotovrtel se při prohlídce staveniště seznámil sokolnostmi realizace stavby. spřístupovýmí
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komunikacemi a manipulačními plochami. \'yžadované postupy prací a okwlnosti realizace prací promítl dt,
jednotkových cen své cenové nabídky.
1.4

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemnou formou na znát .; vady, rozpory a neúplnosti v

prOjektove dokumentaci nebo na nevhodnou povahu věcí předaných objednatele

popř, pokynu objednatele, které

by mohly objednateli zpusobit finanční nebo jinou újmu a kterou zjistí nelm ':j' zněl zjistit s ohledem na jeho

odbornou způsobilost, a to ihned po jejich zjištění. V případě nesplnění tem 3* '.‘1:‘.UHSI1. odpovídá zhotovitel
objednateli za veškeré z toho vzniklé škody, včetně vzniklých vad díla.
1.5

Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních razr-:*: :«kjsch sítích a stavebních

objektech uvedených v dokumentaci pro provádění stavby a v zadávací dokumentaci E: tug-'11: zakázce nemusí být
přesně. Zhotovitel provede prověření a vytýčení inženýrských sítí ve spolupráci se sprave: ':clrm sítí a přijme taková
opatření, aby nedošlo k jejich poškození během provádění díla.

2

Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dilo uvedené v Čl. 3 Sní ' “xf“ mini; včas a
v kvalitě níže specifikované, včetně všech objednatelem požadovaných a dohodnutých změn ciiÍqr ,; *eho součástí.
Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotovtteli řádně provedené— diln- X..:
. .1 to za
podmínek a v termínech Smlouvou sjednaných.

3

Předmět díla

3.1
Předmětem díla je oprava křížku, zvoničky a pomníku padlých a jejich přesun ze zahrady u Základní škt xÍj.
Prahalipence na místo určené objednatelem, dle přiložené technicke zprávy a výkazu výměr. Práce budou
provedeny v rozsahu přiloženého výkazu výměr, včetně zhotovení objednatelem písemně požadovaných změn, „\ to
v rozsahu zadávací dokumentace a pokynů objednatele a v souladu se smluvní dokumentací, kterou tvoří:
a)
Nabídkoyý rozpočet s jednotkoyymi cenami - příloha č. 1 \'ýkaz výměr
3.2

Předmět díla, obecně \ymezený v čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy, tvoří zejména:

a) Demontáž kříže spodstavcem, oprava křížku, Výroba podstavce kříže v kopii zBožanovs—keho pískovce.
zhotovení základu, montáž kříže.

b) Oprava pomníku padlých, zhotovení základu, montáž pomníku padlých.
c) Oprava stříšky a zvonu, výroba noných dílů zvoničky z Božanovskeho pískovce v kopii se zvětšenými rozměry,
zhotovení základu, montáž zvoničky.

3.2.1 Stavební a technologické dodávky dodané komplexně, tj. na klíč a budou zahrnovat mimo jiné všechny
souyisející stavební práce, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, zajištění potřebných rozhodnutí a stanovisek,
veškeré vedlejší a režijní náklady, jako např. staveništní odběry, poplatky za zábory, provedení veškerých úkonu,

Činností a zkoušek potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení stavby a k následnému uvedení k řádnému provozu
a užívání.

3.2.2 Zpracování výrobní dokumentace nmych dílů zvoničky a podstavce kříže. Zpracování dokumentace
konečného provedení křížku, zvoničky, pomníku padlých.
Výrobní dokumentace bude odsouhlasena objednatelem písemně, před započetím prací.
3.2.3 Plnění povinností v rámci plánu BOZP na staveništi a zásad organizace výstavby.
3.2.5 Provádění změn písemně požadovaných objednatelem (dále jen „změn“) na předmětu díla v souladu s jeho

požadavky za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
3.2.6 Zajištění dočasných a trvalých záborů veřejného prostranství.
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3.2.7 Zajištění předepsaných, potřebných anebo touto Smlouvou sjednaných či objednatelem požadovaných

komplexních a individuálních zkoušek, revizí, atestů dle platných norem ČR V části závazných i doporučujících, a dle
dohodnutého systému řízení jakosti, případně zkoušek požadovaných objednatelem nad rámec platných obecně
závazných právních předpisů je zhotovitel povinen takové zkoušky provést na náklady objednatele, přičemž ukáže-li
se plnění nebo dodávka, která je předmětem zkoušky vadná, jdou náklady takové zkoušky k tíži zhotovitele.

3.2.8 Zajištění, po celou dobu provádění díla, bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a trvalé dopravní
obslužnosti, spočívající zejména v zajištění průjezdu pro složky integrovaného záchranného systému, likvidaci
odpadů atp., vše v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními.
3.2.9 Realizační dokumentaci zajišťuje zhotovitel v souladu s předanou dokumentací pro provádění stavby a
v souladu s pokyny objednatele. Stavební práce budou koordinovány s ostatními poddodavateli zhotovitele tak, aby
stavební připravenost, všechny napojovací body inženýrských sítí byly předány řádně, včas a v dohodnutém rozsahu
a termínu
3.3 Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, prokazatelně písemně upozornit objednatele na
nevhodné skutečnosti týkající se předmětu smlouvy ve všech dokumentech, které mu objednatel poskytl nebo které
si zhotovitel u objednatele vývžádal ke splnění předmětu této smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí
těchto dokumentů zhotovitelem. Pokud do této lhůty zhotovitel objednatele v této záležitosti prokazatelně písemně
nekontaktuje. má se za to, že předmět této smlouvy je nade vší pochybnost realizovatelný a navržený bez závad.
Zhotovitel v takovém případě odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věci nebo nevhodných
pokynů učiněných objednatelem.
3.4 Yeékeré Změny předmětu Smlouvy (vyplývající z dodatečných požadavků objednatele včetně nebo
z dodatečných změn předané projektové dokumentace nebo ze skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy
známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla anebo se při vlastní realizaci díla zjistí
skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem), musí být před vlastní realizací odsouhlasený zástupcem
objednatele oprávněným jednat ve věcech provádění díla dle této Smlouvy a následně potvrzeny písemným
dodatkem v souladu s článkem 13 Smlouvy oběma smluvními stranami, pokud je taková změna předmětu Smlouvy
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

4

4.1

Termín zhotovení díla

Započeti plnění předmětu díla je stanoveno touto smlouvou o dílo a to dnem 6. 2 .2020

4.2 Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v odst. 3.1 Smlouvy v termínu nejpozději do 30. 4. 2020
Termín ukončení se může změnit z objektivních příčin, způsobených třetími stranami, nezávislými na vůli smluvních
stran nebo jinými okolnostmi, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami. Za nepříznivě klimatické podmínky
je považován stav, kdy nelze vzhledem k požadavkům na technologické podmínky realizace díla rozumně požadovat
po zhotoviteli, aby dilo za těchto podmínek realizoval tak, aby nedošlo ke snížení kvality realizovaného díla.
4.5 Dílo se považuje za řádně dokončené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a bude—li zároveň písemně převzato
objednatelem. O předání díla se sepíše protokol o předání a převzetí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí
stavby pro Ojediněle drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

5

Cena díla

5.1

Cena za řádně dokončené dílo Činí 4.35.309,— Kč bez DPI-I (slovy: Čtyří sta třicet pět tisíc tři sta devět),

526723,— Kč s DPH (slovy: pět set dvacet šest tisíc sedm set dvacet tři)
5.2 (Zena, uvedená v ustanovení odst. 5.1 tohoto článku Smlouvy, je stanovena jako cena ujednaná na základě
úplného a závazného rozpočtu (výkazu výměr) tzn. cena pevná a zahrnuje zejména:
veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje,
dopravu, zajištění součinnosti pro archeologický dohled včetně při archeologickém nálezu, vytýčení inženýrských sítí,
zařízení staveniště, ostrahu stavby v nutném rozsahu, oplocení stavby, řízení a administrativu, koordinace provedení

dila vč. koordinace a zpracování výrobní dokumentace a skutečného provedení stavby, režii zhotovitele a zisk,
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poplatky a veškeré další náklady zhotovrtele v souvislosti s realizací dila (např. pronájem dopravních značek, poplatky
a platby za telefon, vodu, elektřinu, zabezpečení BOZ a PO, Z\ýšené náklady na práce v zimním období,

odstraňování znečistění, sankce, pokuty, penále uložené z důvodů na straně zhotovitele, pojištění, náklady vzniklé
v souvislosti s realizací DIO).

5.4

Dohodnutá cena může být změněna pouze v případech:

a) změny předmětu plnění, dohodnutého v dodatku ke smlouvě o dilo,
b) při zákonné změně sazby DPH podle účinnosti zákonné úpravy
5.5

Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle čl. 3.4 této smlouxy bude změna ceny

stanovena následovně:

5.7 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být
ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.
5.8

Změnu ceny, její zvýšení nebo snížení, jsou smluvní strany povinny uvést v písemném dodatku.

5.10 Požadavky na vícepráce/méněpráce budou předkládány formou tzv. změnoxych listů. Oprávněné osoby
předloží požadavek (návrh) na provedení víceprací/méněprací (změnový list) druhé smluvní straně k odsouhlasení.
Po potvrzení změny oprávněnými osobami druhé smluvní strany se požadavek stáva dodatkem ke smlouvě. Tato
skutečnost se rovněž poznači do stavebního deníku. Veškeré práce, které nebudou odpovídat rozsahu díla, jak

stanoveno v Čl. 3. Smlouvy budou na základě změnových listů buď přičteny, nebo odečteny od celkové ceny díla,
uvedené v čl. 5. odst. 5.1 Smlouvy.

6

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

6.1 Zhotovitel je oprávněn během provádění díla požadovat přiměřenou Část ceny díla spřihlédnutim
k m'naložeiiým nákladům a to nejvýše do 90% ceny dila.
Zhotovitel vystaví konečnou fakturu po řádném dokončení díla, bez vad a nedodělků.
6.3 Faktura jako daňový doklad musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané udaje, jinak jsou neplatné a
budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. O čas nutný k doplnění a opravě faktury se prodlužuje termín
splatnosti. Faktury budou předávány objednateli ve třech vyhotoveních.
6.4

Faktura bude splatná do 30 dnů ode dne doručení do místa sídla objednatele.

6.5

Objednatel může pozastavit proplácení faktur zhotovitele, pokud zhotovitel prokazatelně řádně neplatí

poddodavatelům za řádně předané a převzaté Části dila, do výše takto neuhrazených poddodávek. Zhotovitel se

v takovém případě zavazuje sjednat s objednatelem přímé platby poddodavatelům.
6.6 Zhoton'tel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn zastavit nebo postoupit
pohledávku vůči objednateli z této smlouvy ve prospěch jiné osoby nebo na jinou osobu. Učiní-li tak zhotovitel bez
předchozího písemného souhlasu objednatele, jedná se o úkon neplatný.

7

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

7.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce,
které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, dále pak práce a dodávky \Ú'Žadující provedení zkoušek a práce a
dodávky takto objednatelem označené. Zhotovitel je povinen wzvat objednatele k prověření uvedených prací a
dodávek a zakryvaných konstrukcí v průběhu výstavby nejméně 2 dny předem, a to prostřednictvím zápisu ve
stavebním deníku a zasláním upozornění na mail ivanazakova©mclipencevcz.
7.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytim části dila nebo pokračováním vydá objednatel neprodleně, nejpozději však do
24 hodin po jejich prověření, písemně, formou zápisu do stavebního deníku, s případným odkazem na pořízeny
protokol. V případě nesouhlasu objednatele se zakrytim je zhotovuel povinen nezakrývat část díla do doby
odstranění vad nebo jiného řešení důvodu, pro který objednatel souhlas nevydal.
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7.3 Ke kontrole uvedenych a zakryvanych prací předloží zhotovitel veškeré dostupné výsledky 0 provedených
zkouškách, jakosti materiálu použitých pro zakry'vane' práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo
k znepřístupnění jinych Částí díla a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývanych
prací stejně dokumenty ohledně těchto Částí díla.
7.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrj'vanych konstrukcí Či nevydá—li vyjádření dle
odst, 7.2 Smlouvy, má zhotovitel právo tuto Část díla zakryt a pokračovat ve výstavbě. Tuto skutečnost zhotovitel
zaznamená ve stavebním deníku. \' případě žádOsti objednatele je zhotovitel povinen tuto Část díla odkryt s tím, že
náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté Části díla, kdy náklady nese
zhotovitel.

7.5 Dílo nebo jeho Části, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací Či písemnými pokyny
objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, není povinen objednatel
uhradit. Zhotovitel musí tento nesoulad na požádání v přiměřené lhůtě odstranit, jinak může být provedeno jeho
odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou. Zhotovitel odpovídá objednateli v plné výši za veškeré škody, které
v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.
7.6 Zhotovitel je povinen umožnit vykon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta na
staveništi, pokud to stanoví jiny právní předpis. Technicky dozor nesmí provádět zhotovitel sám ani osoba s ním
propojená.
Kontroly průběhu Výstavby:
7.7 V prubehu provádění díla budou konány vedle koordinačních schůzek dále kontrolní dny, jejíchž termín určí
zadavatel písemnou formou. Kontrolní dny dle tohoto Článku budou svolávány objednatelem nebo technickým
dozorem.

7.8 Objednatel i zhotovitel mají právo svolávat i mimořádné kontrolní dny, a to dle potřeby stavby a obě strany
jsou povinny se jich účastnit.
7.9

Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazně, nemohou ale měnit ustanovení této smlouvy. Pakliže je

třeba dle názoru zhotoyitele z důvodu, které nepředpokládal ani předpokládat nemohl, změnit konkrétní ustanovení
této smlouxy je povinen bez zbytečného odkladu předložit návrh příslušného dodatku. Stanoví—li oboustranně

odsouhlasený závěr z kontrolního dne povinnost smluvní straně, smluvní strany jsou povinni též dohodnout způsob
a termín splnění této povinnosti.
7.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjisti-lí objednatel, že zhotovitel provádí dílo
v rozporu se svymi povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že

zhotovitel závady neodstraní ani v objednatelem dodatečně stanovené přiměřeně lhůtě, jde o podstatné porušení
smlomy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
7.11 Plnění zhotovitele, která vykazUjí v době provádění díla vady. je zhotovitel povinen nahradit bezvadným
plněním, nedOjde—li k jiné dohodě smluvních stran.

7.12 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této
smlouvy, musí být, nedojde-li kjině písemné dohodě smluvních stran dodatkem k této smlouvě, odstraněny ze
staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnyml.
7.13 Vznikne—li v dusledku provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel pov1nen tuto škodu
nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů

objednatele, \' případě nevhodnosti pokynu objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele
písemně upozornit, Pokud však objednatel na uvedenem pokynu trvá. není zhotovitel povinen případnou škodu,
vzniklou splněním nesprávného pokynu. uhradit.
7.14 Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou veškerá ustanovení ČSN a technických podmínek
vyrobcu materiálů použitých při zhotovování díla považována za závazná.

7.16 Zhotovitel je povinen respektovat pokyny koordinátora BOZP na staveništi, ktereho jmenoval objednatel
podle zvláštních právních předpisů.
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Staveniště a jeho zařízení
7.17 Staveniště bude zhotoyiteli předáno ve lhůtě do 7 dnu od podpisu této smlouxy objednatelem dle odst 4.2
Šmlouty, pokud není ve \yzvě objednatele stanoveno jinak.
7.18 \'eškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně kzemním pracím v souladu se stavebním
povolením nebo překopům veřejných komunikací zajišťme zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené. Jestliže
v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky Či elektrickou
dopravní signalizaci podle příslušných předpisu, obstará tyto úkony na své náklady zhotovitel, Zhotovitel odpovídá
za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v průběhu provádění díla.
7.19 Zajištění staveništních zdrojů elektrické energie. vody, telefonu, tepla a dalších, odkanalizo 'ání a odvodnění,

včetně všech s tímto souvisejících provizorních přípojek a napOjení inženýrských sítí pro potřeby staveniště a zařízení
stavby hradí zhoton'tel a jsou obsažena v ceně díla.
7.20 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a ěistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty
vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. „\'epořádek na staveništi v době přejimacího řízení je

důvodem pro odmítnutí objednatele zahájit přejímací řízení. Zhotovitel je povinen odstraňovat veškera znečištění a
poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
7.21 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby
zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
Zaměstnance objednatele, jeho zmocněnce a třetí osoby jím pozvané, se zavazuje zhotovitel vybavit ochrannými
pomuckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisu.
7.22 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby zhotovitele a jeho poddodavatelu pohybujících se po
staveništi, měly řádné povolení k pobytu a pokud vykonávají práce i pracovní povolení, vyžadují—li to obecně závazně

právní předpisy. Pokud porušením této povinnosti vznikne objednateli škoda, nese ji v plném rozsahu zhotovitel,
7.23 Zhotovitel je povinen při provádění dňa dodržovat veškeré ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud
porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne škoda, nese ji v plné výši zhotovitel,
7.24 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu výstavby na své náklady ochranu a ostrahu staveniště v nutném
rozsahu výstavby. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, nacházejících se v prostorách jím
převzatých jako staveniště a dál v ostatních prostorách využívaných pro plnění dle této smlouvy.
7.25 Zhotovitel je povinen v přiměřenem rozsahu zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru objednatele a pro Činnost koordinátora BOZP.
Stavební deník

7.26 Zhotovitel po celou dobu provádění díla povede stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne
převzetí staveniště, Do stavebního deniku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouyy, zejména
údaje () subdodavatelích (poddodavatelích) na stavbě a o Časovem postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek
prováděných prací od projektové dokumentac = a technické zpravy apod

7.27 Zhotovitel je povinen uložit druhý prupis denních záznamu odděleně od originálu tak, aby byl k dispomci
vpřípadě ztráty nebo zničení deniku. Zhotovitel je povinen stavební denik chránit, stavební deník musí být
k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně po celou pracovní dobu.

Zkoušky
7.28 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovai doklady o dodávkách materiálů,
konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a iněřeních

dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavku hygienických,
požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, zivotniho prostředí.
7.29 Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních
a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této
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smlouvy, CSN, předpisy platnými pro výstavbu projektovou dokumentací a technickými údaji. \yhlašenými výrobci
jednotlixých zařízení. tvořících součást zhotovovane'ho díla.
7.30 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další dotčené strany alespoň 3 pracovní dny
předem. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést,
a to v potřebném rozsahu
7.31 Výsledek zkoušek bude doložen formou zapisu případně protokolu o jejich provedení.

Volba třetích osob

7.32 Zhotovitel je oprávněn určit provedení časti díla třetí osobou pouze za podmínek stanovených touto smlouvou
a zadávací dokumentaci.

7.33 Změnu poddodavatele nebo přibrání nového poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se
souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit
objednateli s tím, že objednatel je povinen se ve lhůtě Šití pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení
vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat.
Neyyjádříli se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatcle ze strany objednatele za
povolenou,
7.34 Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné
jen v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána nahrazovaným
poddodavatelem v zadávacím řízení.

7.35 Zhotovitel je dále povinen věst a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na
realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto Část díla prováděl sám.
Fyzické osoby podílející se na plnění předmětu smlouvy
7.36

Objednatel si jako zadavatel v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky, viz odst. 1.6 Smlouxy, stanovil

požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci ve vztahu k fyzickým osobám, které se mají na plnění předmětu
smlouw' podilet. Tyto fyzické osoby je možné měnit pouze se souhlasem objednatele, přičemž fyzické osoby, které
se budou na plnění předmětu smlouvy nově podílet, musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako nahrazovane
fyzické osoby. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat.

8

Předání a převzetí díla

8.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno
k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací
řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí dila technický dozor objednatele
a autorský dozor projektanta, je—li zřízen. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny
předepsané doklady dle stavebního zákona a ostatních platných právních předpisů ke zhotoveněmu dílu. O průběhu
přejímacího řízení pořídí objednatel, nebo jím pověřený zastupce zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodělkú, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen
uvést do zápisu svě důvody k odmítnutí převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či
nedodělky, které ve svem souhrnu evidentně brání v užívání předmětu plnění. Po odstranění vad a nedodělkú, pro

které odmítl objednatel dílo nebo jeho Část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu.
\' takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho
část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu protokolu.
8.2

Termín odstranění ojedinělých drobných 'ad a nedodělků tj. vad a nedodělkú, které samy o sobě ani ve svém

souhrnu nebrání v užívání předmětu plnění, je stanoven na 5 dní od data odevzdání a převzetí dokončeného
předmětu plnění, pokud nebude dohodnuto jinak.
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8.3 Do 7 dnů ode dne předání a převzetí dila zhotovitel vyklidí staveniště. Za vyklizené staveniště se považuje
staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace a prostě všech zbytku
stavebních materiálů a jakýchkoli částí zařízení staveniště.

9

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

9.1

Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisu,

jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zliotovitele.
9.2

Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a 1 jeho oddělitelných části i součástí je od

počátku plnění dle této smlouvy objednatel.

9.3

Zhotovuel nese nebezpečí Škody nebo nebezpečí zničení dila od předání staveniště až do předání a převzetí

díla.

9.4 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a ctzích zařízení do doby předání a převzetí díla
dle této smlouvy a způsobené činností či nečinnosti zhotovitele.

10

Odpovědnost za škody a vady díla, záruka za jakost

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že dilo bude mít vlastnosti stanovené v protektové a smluvní dokumentac1. včetně jejich

změn a doplňků, v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost
odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba), Zhotovitel
neodpovídá za vady na díle vzniklé neodborným zacházením třetími osobami, nebo uživateli dila.
10.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá
za technické parametry stavby a zařízení, která jsou její součástí. Materiály, kompletační prvky a zařízení, které

zhotovitel hodlá použít na finalní úpravu, musí být předloženy k písemnému odsouhlasení objednateli Nevyjádří-li
se objednatel k jejich použití do 5 dnů od doručení navrhu zhotovitelem, má se zato, že s jejich použitím souhlasí
Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 2 dny před započetím používaní
materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor objednatele oprávněn zastavit
příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla
10.3 \'ady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemné, přičemž v reklamaci vadu
popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Po písemné reklamaci svolá zhotovitel reklamační řízení
s objednatelem, na kterém bude reklamace projednána a stanoven způsob a termín odstranění reklamované vady. Po
provedení opravy bude objednatel vyzván k převzetí opravy a písemnému potvrzení o odstranění reklamované vady.
10.4 Zhotovitel je povinen dostavit se k posouzení uplatněných záručních vad do 48 hodin od písemného nahlášení
vady díla, do dalších 96 hodin je povinen objednateli písemné sdělit, jakým způsobem bude odstranění záruční vady
řešit a objednatelem odsouhlasené řešení je povinen provést nejpozději do 10 dnů od doručení takového
odsouhlasení do datové schránky zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter vady na jiném
termínu.

10.5 V případě, že vada dila uplatnění; v záruční době nebude zhotovitelem odstraněna v termínu určeném nebo
dohodnutém při reklamačním řízení dle ujednání Smlomy je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo
prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele (toto své rozhodnutí sdělí zhotoviteli písemně) za ceny dle
platného ceníku ÚRS, nedohodnouali se smluvní strany jinak.
10.6 V případě havarijních

vad znemožňujících nebo hrubě ztěžujících užívaní dila k jeho obvyklému účelu,

uplatněných v záruční době, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
48 hodin od písemného nahlášení vady, nedohodnou-li se strany s ohledem na charakter vady a nutný způsob jejího
odstranění jinak. V případě, Že vada nebude v této lhůtě odstraněna, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo
prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele (toto své rozhodnutí sdělí zhotoviteli písemně), nedohodnou-li se

smluvní strany jinak. Zhotovitel v takovém případě nebude oprávněn odmítnout záruku z důvodu zásahu do díla
objednatelem nebo třetí osobou.
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10.7 \' případě, Že se na díle vyskytnou vady neodstranitelné, které však nebudou bránit užívání díla kjeho
obvyklému účelu, ma objednatel právo na poskytnutí přiměřené slevy 2 ceny díla.
10.8 Uplaménim práv ze zaruky za jakost nejsou dotčena prava objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu
škody související s vadným plněním.
10.9 Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí při provádění díla objednateli, nebo třetí osobě. Tato
odpovědnost se vztahuje také na škody způsobené na životním prostředí, vdusledku Činnosti nebo nečinnosti
zhotovitele. Zhotovitel dále odpovídá a ručí za veškeré prokazatelné škody vzniklé odcizením nebo poškozením a
přip. jiné, které byly způsobeny objednateli úmyslným i nedbalostním jednáním zhotovitele, jeho pracovníků a
pracovníků poddodavatelu. 'l'yto Škody se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit, nebo sjednat nápravu uvedením

do puvodniho strum do termínu předání dila dle této smlouvy.
10.10 V rámci náhrady škody vzniklé objednateli v dusledku nedodržení sjednaného termínu realizace díla, objednatel
má právo účtovat a vymáhat náhradu škody a ušlý zisk a náklady na přípravu prací nerealizovaných. Objednatel je
oprávněn účtovat a \ymahat vedle smluvní pokuty též náhradu škody, kterou mu zhotovitel způsobil porušením
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

11

Porušení smluvních ujednání — sankce

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách pro případ porušení smlouvy zhotovitelem:
11.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním celého díla Činí 0,1 % z ceny
díla bez DPH uvedené v odst. 5.1 Smlouvy za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta pro případ prodlení
zhotovitele s dﬂéimi termíny plnění stanovenými v časovém harmonogramu výstavby Činí 0,01 % z ceny díla bez
DPH uvedené v odst. 5.1 Smlouvy za každý započatý den prodlení.
11.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním ojedinělých vad a nedodělků nebránících ani podstatně
neomezujícich užívaní díla ve sjednané nebo dohodnuté lhůtě (viz odst. 8.2 Smlouvy), dojde-li kpřevzetí díla
s vadami a nedodělky se sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH, nejvýše však 1.000,- Kč denně za každou vadu
a každý nedodělek
11.3 Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním jiných a záručních vad než uvedených v odst. 11.2 Smlouvy se
sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPI l, nejvýše však 1.000; Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu.
11.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště v termínu uvedeném v této smlouvě se sjednává ve výši 0,01% z ceny

díla bez DPH. nejvýše však 1.000,— Kč za každý započatý den prodlení.
11.5 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech se sjednává ve výši 0,01% z ceny
díla bez DPH za každý případ neúčasti.
11.6 Smluvní pokuta za nesplnění každé jednotlive/, vzájemně dohodnuté povinnosti, vyplývající zkoordinační
porady či koordinačního kontrolního dne se sjednává ve V\Šl 0,010, 0 z ceny dila bez DPII denně.
11.7 Pokud zhotovitel nedodrží podmínky dotčených orgánů a objednateli nebo jeho zmocněnci vznikne škoda
(např. ve formě penále či pokuty nebo dalších jím vynaložených nákladů na zastoupení apod.) bude o tuto příslušnou
Částku zhotoviteli snížena nejbližší platba.
Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách pro případ prodlení objednatele:
11.8 Pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných splatných faktur bude objednatel hradit úrok z prodlení

vc \ýši. U_(llš ”'0 z dlužné částky za každý den prodlení.
11.9 Smluvní pokuta v případě neúčasti zastupce objednatele na kontrolních dnech se Sjednava ve výši 0.01% z ceny
díla bez DPH za každý případ neúčasti.
11.10 Smluvní pokuta ve výši (),Ulofo z ceny díla bez DPH denně za nesplnění každé jednotlivé, vzájemně dohodnuté

povmnosti. vyplývající z koordinační porady Či koordinačniho kontrolního dne svolane'ho podle odst. ".8. Smlouvy,
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Společná ustanovení o smluvních pokutách:
11.11 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody a
náhrada škody.

11.12 Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní
straně povinné. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst s cenou díla.
11.13 Smluvní strany prohlašují' že s ohledem na předmět této smlouvy s výší smluvních pokut souhlasí a považují je
za přiměřené.

12

Odstoupení od smlouvy

12.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlomy či její části v případě, je-li na majetek druhé
strany prohlášen konkurs nebo je-li návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.
12.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části, neníflí uvedeno jinak, zejména v případě:

a)

prodlení zhotovitele s předáním díla po dobu delší než 15 dní,

12.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouva.“ či její části vpřípadě níže uvedeného podstatného porušení
smlomy objednatelem. 7.21 podstatné porušení smluvní povinnosti objednatele se považuje prodlení objednatele
s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění převyšující 200/0 z ceny díla bez DPH po dobu delší 60
dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
12.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se
podstatného porušení smlouw' dopustila. Učinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně
oznámení o odstoupení. V případě pochybností se má za to, Že oznámení bylo doručeno třetí pracovní den po
odeslání.

12.5 V případě odstoupení od smlouny bude provedena inventura a vyúčtování prací provedených a odsouhlasených
objednatelem v souladu s touto smlouvou a jejich vypořádání dle jednotkoxých cen podle nabídkového rozpočtu.
Zhotovitel se zavazuje okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději však do 10 dnu od
účinnosti odstoupení a objednatel tímto nebude vázán k Žadným dalším platbám zhotoviteli, dokud dílo nebude
dokončeno.

12.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení teto smlou'ny,
týkající se odpovědnosti za vady díla a dále zůstávají v platnosti ustanovení o smluvních pokutách, ustanovení o
vadách, ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody, cenová ujednání obsažená v této smlouvě včetně příslušných
dodatku této smlouvy.

12.7 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky
do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlomy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami
zapis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí dila, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla,
provedeno jeho ocenění dle jednotkoxých cen podle nabídkového rozpočtu, \ymezeny vady a nedodělky a sjednán
způsob jejich odstranění. Odmítne-li některá ze smluvních stran v uvedené lhutě potřebnou součinnost k sepsání
takového zápisu, má druhá smluvní strana právo sepsat tento zápis samostatně. Odstoupením od smlouvy podle

tohoto ujednání nezanikají nároky objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady zhotovené částí díla.

13

Závěrečná ustanovení

13.1 Pro účely interpretace smluvních podmínek pro provádění předmětného dila zhlediska priority dokumentů
platí rovnocennost smlouvy s ostatními shora uvedenými dokumenty.
13.2 Tato smlouva a veškeré dodatky k této smlouvě nabývají platností dnem jejich podpisu statutárními orgány
obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zastupci a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Tato
smlouva může být změněna pouze písemnou formou dodatkem k ní.
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13.3 Strany prohlašují, že veškerý obchodní styk bude veden V duchu obchodní etiky s cílem vyřešit všechny

případné sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s
ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného
soudu.

13.4 Ve smyslu Š 9211 a 92e zákona o DPH nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, plnění nebude
sloužit pro ekonomickou Činnost objednatele.
13.5 Smluvní strany se dohodly na tom, Že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního
způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 10921 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní

účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru
plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění
oprávněn uplatnit i v případě, Že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného

plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je
nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní
způsob zajištění daně podle § 10921 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude

příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se
rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně

z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného
plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část
sjednané ceny.
13.6 Smluvní strany tímto \ýslovně souhlasí stím, že tato smlouva včetně jejich příloh, při dodržení podmínek
stanovených zákonem č. 110/2019 Sb, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění,
může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv,
v platném znění. Zliotoyatel se zároveň zavazuje, že přílohy této smlouiy dodá objednateli v otevřeném a strojově
čitelném formátu.

13.7 Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec
smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb, o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a tedy Městská Část Praha-Lipence má mimo jiné

právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
13.8 Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel.
13.8 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších
podmínek.
13.9 Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí právními předpisy platnými ke dni jejího podpisu.
13.10 Tato smlouva je vyhotovena ve Čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel, Smluvní strany
prohlašují, že 51 tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vuli, prostou
omylu. nátlaku, což svými podpisy stvrzují.
13.11 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
Příloha č. 1:

Nabídkový rozpočet stavby

\' Praze—Lipencích 6. února 2020

TVÍ HAVLÍČEK s.r.o.
7459

[A31—

Ob ednatel
]

I

'

"W N

Zhotovitel

K Obci 4-7, 155 31 1
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