SMLOUVA O DÍLO
(dále též „Smlouva“)
„Smlouva“

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Objednatel:

Obec Rostoklaty
sídlo:

Rostoklaty 32, PSČ: 281 71

zastoupená:

Radkou Novákovou, starostkou obce

bank. spojení:

ČSOB, pobočka Praha

č.ú.

112308464/0300

IČO:

00235709

DIČ:

CZ00235709

(dále jen „Objednatel“)
„Objednatel“ na straně jedné
a
Zhotovitel:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]
sídlo/místo podnikání:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

statutární orgán:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

bank. spojení:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

číslo účtu:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

DIČ:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

zapsaný v OR vedeném [DOPLNÍ UCHAZEČ], oddíl [DOPLNÍ UCHAZEČ], vložka
[DOPLNÍ UCHAZEČ]
(dále jen „Zhotovitel“)
„Zhotovitel“ na straně druhé
(společně dále také jako „smluvní
„smluvní strany“)
strany“

I.
Preambule

1.1

Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení s názvem: „Vybudování 18
domovních čerpacích šachet a napojení na splaškovou kanalizaci v části obce Rostoklaty“
Rostoklaty“,
které bylo realizováno v souladu se zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, jako zakázka malého rozsahu. V rámci předmětného zadávacího řízení
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byla jako nejvhodnější nabídka vyhodnocena právě nabídka Zhotovitele. Veřejná zakázka je
zakázkou na stavební práce.
1.2

Zhotovitel tímto potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou
stavebních prací týkající se předmětu výše uvedeného zadávacího řízení, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a
odbornými znalostmi, které jsou k plnění díla nezbytné.

1.3

Zhotovitel dále potvrzuje, že si prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které
obdržel do dne uzavření této Smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích
podmínkách, které Objednatel stanovil pro zadání Smlouvy, že je shledal vhodnými, že
sjednaná cena a způsob plnění Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené
podmínky a okolnosti.
II.
Předmět Smlouvy

2.1 Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
Objednatele následující dílo:
dodávka a montáž 18 domovních čerpacích šachet u rodinných domů a jejich napojení
na stávající tlakovou kanalizaci v části obce Rostoklaty včetně souvisejících činností,
jak je blíže specifikováno v projektové dokumentaci zpracované společností:
RECPROJEKT s.r.o, IČO: 26014327, se sídlem: Fáblovka 404, Polabiny, 533 52
Pardubice;
Pardubice; součástí plnění je rovněž vytyčení veškerých inženýrských sítí před
zahájením stavby; (dále též souhrnně „Dílo“
Dílo“ nebo „dílo“).
„dílo“
2.2 Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v souladu s projektovou dokumentací, příslušnými
platnými právními předpisy, technickými normami, rozhodnutími správních orgánů. Dílo musí
být Zhotovitelem provedeno rovněž v souladu s Podmínkami napojení: Veřejná splašková
kanalizace obce Rostoklaty, zpracovanými Ing. Jiřím Hlavatým, se sídlem Generála Uchytila
894/II, Chrudim, PSČ: 537 01.
01
2.3 Zhotovitel se zavazuje řádně provedené Dílo předat Objednateli a převést na Objednatele
vlastnické právo k Dílu. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené Dílo převzít a zaplatit
cenu za Dílo podle této Smlouvy.
2.4 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek,
nutných k realizaci Díla, a v tom zejména:
a)

zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení Díla včetně
jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace; a

b)

vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla vč. úklidu
stavby; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního
stavu;
dodání veškerých příslušných atestů, prohlášení o shodě, zkoušek, záručních listů
apod.,

c)

d)

zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení
příslušných dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení,
likvidaci a dopravu.
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III.
Doba plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně a včas a to nejpozději do 15.02.2016.
15.02.2016
3.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním
Objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto
Smlouvou, příslušnými právními předpisy, technickými normami, rozhodnutími příslušných
orgánů a dokumenty, které tvoří přílohu této Smlouvy; dílo bude bez vad a nedodělků a budouli k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle této Smlouvy, zejména bude-li
k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto Smlouvou a podstatou Díla
v průběhu provádění Díla či při jeho předání. V této souvislosti se smluvní strany dohodly na
vyloučení ust. § 2628 občanského zákoníku.
3.3

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude řádně provedeno ve sjednaném termínu dle této
Smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.

3.4 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály,
povrchové úpravy apod.
3.5 Zdrží-li se provádění Díla z důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na
přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění Díla či
jeho části zdrženo z důvodů výlučně na straně Objednatele. Na nutnost prodloužení doby
plnění Díla je Zhotovitel povinen Objednatele písemně upozornit a smluvní strany následně
případně písemně dohodnou nutnou dobu k prodloužení doby plnění Díla.
3.6 O předání a převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán Předávací protokol,
protokol který bude
podepsán oběma smluvními stranami. Součástí Předávacího
Předávacího protokolu
protokolu bude potvrzení o splnění
příslušných povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Předávací protokol musí obsahovat
alespoň předmět a charakteristiku Díla, resp. jeho části, místo provedení Díla a zhodnocení
jakosti Díla. Pokud budou zjištěny vady či nedodělky Díla, bude protokol obsahovat soupis
zjištěných vad Díla a nedodělků, vyjádření Zhotovitele k vadám a nedodělkům Díla vytčeným
Objednatelem. Pokud Objednatel Dílo s vadami či nedodělky převezme, budou v protokolu
uvedeny lhůty pro odstranění vad a nedodělků Díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné
prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá či nikoli a seznam případných příloh. Předávací
protokol bude vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden
Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
IV.
Místo provádění díla
4.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v obci Rostoklaty na místě určeném k provádění Díla.
4.2 Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od
uzavření této Smlouvy oběma smluvními stranami. Plochu pro vybudování zařízení staveniště
poskytne Objednatel Zhotoviteli zdarma. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude
sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.
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4.3 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen
průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností
třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo
staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru, dozoru
bezpečnosti práce a technického dozoru investora. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje
Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii
materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty již
v ceně Díla.

V.
Cena za Dílo a platební podmínky
5.1 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za Dílo cenu ve výši [DOPLNÍ UCHAZEČ],
UCHAZEČ],- Kč
bez DPH (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých), DPH činí [DOPLNÍ UCHAZEČ]%,
UCHAZEČ]
cena za dílo včetně DPH činí [DOPLNÍ UCHAZEČ],UCHAZEČ],- Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
UCHAZEČ] korun
českých).
Tato cena, vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je
sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je
překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané
touto Smlouvou. Cena za provedení Díla je dána výkazem výměr, který je součástí nabídky
uchazeče v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy. Výkaz výměr
Zhotovitele tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy.

5.2 V ceně za provedení Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého
závazku dle této Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou
uvedeny v dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které
zde uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel
z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných
staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení Díla,
dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů
hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele,
úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro
provedení Díla, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů,
osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných k řádnému
provedení Díla. Dále se jedná zejména o náklady na režie, mzdy zaměstnanců, sociální
pojištění, pojištění, poplatky, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních
opatření, jakož i další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných
správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. Zaplacením ceny za provedení
Díla ve výši sjednané touto Smlouvou a za sjednaných podmínek Zhotoviteli je splněna
povinnost Objednatele zaplatit cenu za provedení Díla, žádné další nároky Zhotovitele na
zaplacení v souvislosti s cenou nebo úhradou nákladů nebudou zohledněny, nebude-li výslovně
písemně dohodnuto něco jiného.
5.3 Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli na cenu Díla žádné zálohy.
5.4 Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena za provedení Díla dle tohoto článku Smlouvy
bude hrazena následujícím způsobem. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky
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skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění
smluvní strany prohlašují poslední den kalendářního měsíce. Práce a dodávky provedené
v příslušném měsíci budou propláceny Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu –
faktury, a to až do výše 95% (slovy: devadesáti-pěti procent) celkové ceny za provedení Díla
vč. DPH. Po dosažení tohoto limitu bude Objednatel Zhotoviteli zadržovat všechny zbývající
platby jako zádržné, které budou Objednatelem uhrazeny Zhotoviteli po předání Díla bez vad a
nedodělků.
5.5 Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad,
k němuž musí být připojen Soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po
položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se Smlouvou, odsouhlasený Objednatelem.
5.6 Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č.
235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.
563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad
nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit
ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad
opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet
ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

5.7 Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za Dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této
Smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek: Bude se jednat o navýšení z titulu
plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu Díla
sjednaný při uzavření Smlouvy, které v době uzavření Smlouvy nebylo obsaženo
v dokumentech předaných Objednatelem k provádění Díla, ani z nich nevyplývalo a jeho
potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení veškeré odborné péče při prověřování
vhodnosti těchto dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny a potřeba těchto dodatečných
stavebních prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností ve smyslu
příslušných ustanovení zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZVZ“ a „vícepráce“)
„vícepráce“ a současně se na provedení takového plnění a jeho
ceně Zhotovitel dohodne s Objednatelem ve formě písemného dodatku k této Smlouvě, není-li
v této Smlouvě stanoveno jinak. Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání jakýchkoli
víceprací musí Objednatel i Zhotovitel respektovat ust. § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.
ZVZ
5.8 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že
je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo
Zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a ZVZ,
zejména ust. § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.
5.9 Smluvní strany se dohodly, že pro ocenění případných víceprací a nových stavebních prací se
použijí jednotkové ceny v té výši, které Zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny (výkaz
výměr, který byl součástí nabídky uchazeče, a který je Přílohou č. 4 a nedílnou součástí této
Smlouvy). Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení Díla, které jsou předmětem
víceprací či nových stavebních prací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu Zhotovitele, budou se
oceňovat dle ceníku Zhotovitele a písemné dohody Zhotovitele s Objednatelem.
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5.10 Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu Díla.
V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z výkazu výměr, který je
součástí nabídky uchazeče, a který je Přílohou č. 4 a nedílnou této Smlouvy. Nedojde-li mezi
oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek,
je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna
rozsahu předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této Smlouvě.
VI.
Práva a povinnosti smluvních stran
stran
6.1 Zhotovitel tímto prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, s místem
provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky pro
provádění Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a zkušenostmi, které
jsou pro řádné provedení Díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny,
které obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy, že je shledal vhodnými pro provádění
Díla včetně ceny a doby provedení Díla. Jestliže se později, v průběhu provádění Díla, bude
Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatelem, bylo pro tento
případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření
Smlouvy, jinak odpovídá za vady Díla a Objednateli náleží práva z vady Díla vzniklé pro
nevhodnost věci nebo příkazu.
6.2 Zhotovitel je srozuměn s tím, že kvalita Zhotovitelem provedeného Díla musí odpovídat
veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění. Zhotovitel je povinen
dodržet při provádění Díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené
touto Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí
vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky,
které budou zabudovány do Díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému
orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v
souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími
souvisejícími předpisy.

6.3 Pro Dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky odpovídající kvality, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla, při běžné údržbě, zaručena
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky,
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora
energie atd.

6.4 Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně prověřovat vhodnost příslušné projektové
dokumentace a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen
předmět a rozsah Díla a podle kterých je povinen Dílo zhotovit, zejména prověřovat zda jsou
v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to
před započetím prací, výkonů a služeb na Díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost
dokumentů uvědomit Objednatele ve smyslu příslušných právních předpisů. Pokud tuto
povinnost nesplní, odpovídá za vady Díla tím způsobené, je povinen uvést Dílo na své náklady
do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a
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odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady
škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne.
6.5 Objednatel je oprávněn:
(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění Díla a
uvádění dokončeného Díla do provozu;
(b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění Díla technický dozor
Objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle příslušné
projektové dokumentace, výkazu výměr, technických norem a jiných právních předpisů a v
souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění Díla upozorní
zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát
pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-li ohrožena bezpečnost
prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění Díla či třetích
osob a nebo pokud je předmět Díla prováděn v rozporu s dokumenty dodanými Objednatelem,
v rozporu s vyhláškami, normami nebo jinými právními předpisy.
6.6 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání Díla jako celku Objednateli a
řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
(a)
(b)

Díle a všech jeho zhotovovaných a jiných částech, a
plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či
pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného
předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude
v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

6.7 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného Díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil
k provedení Díla od okamžiku jejich zabudování do Díla. Zhotovitel je povinen ve Smlouvách se
všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl
nabývat a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
– občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy
odstoupit. V případě sporu mezi Zhotovitelem a subdodavatelem, který by se se svými
následky projevil jakýmkoliv způsobem na stavbě samotné, na způsobu provádění Díla, na
termínech apod., nebo by stavbu či provádění Díla ohrozil, je Objednatel oprávněn od této
Smlouvy již bez dalšího odstoupit z důvodů na straně Zhotovitele. Veškeré škody, které
způsobí subdodavatelé na předmětu Díla, je povinen odstranit Zhotovitel, a to způsobem, který
určí Objednatel. V případě, že dojde k újmě na předmětu Díla nebo bude předmět Díla (nebo
jeho část) zcela zničen, je Zhotovitel povinen vlastním nákladem Dílo ukončit v souladu se
Smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné
Zhotovitele pokryje všechny náklady s tím spojené.

VII.
Stavební deník
7.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést stavební
deník v potřebných vyhotoveních, ve kterém budou zaznamenány veškeré skutečnosti o
průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel
zapisovat všechny skutečnosti stanovené a požadované příslušnými právními předpisy a
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současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy. Stavební deník
bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti
jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení
Objednateli.
7.2 Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné
kopie zápisů ze stavebního deníku.
7.3 Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze
smluvních stran.
VIII.
III.
Záruka za jakost Díla,
Díla, odpovědnost za škody Díla
8.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít
vlastnosti dle příslušné projektové dokumentace a výkazu výměr, které jsou výchozími
dokumenty a tvoří přílohu této Smlouvy; dále obecně závazných právních předpisů, ČSN,
pravomocných stavebních povolení, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude
provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za
jakost Díla, a to v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne řádného předání Díla Zhotovitelem
bez vad a nedodělků.
8.2 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku VIII odst. 8.1 této Smlouvy vady
Díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla nebo
alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok Objednatele z vady Díla, případně
požadavek na způsob odstranění vady Díla, a to včetně termínu pro odstranění vady Díla
Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto
volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.
8.3 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od oznámení vady Díla či jeho části
Objednatelem v případě havárie, a nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů od okamžiku
oznámení vady Díla či jeho části Objednatelem v ostatních případech, zahájit odstraňování
vady Díla či jeho části. Z důvodů technických či jiných důvodů hodných zvláštního zřetele
mohou smluvní strany písemně dohodnout termíny odchylně od termínů uvedených v tomto
odstavci Smlouvy.
8.4 V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná
jako v článku VIII odst. 8.1 této Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem
Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že
doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý
započatý kalendářní den.
8.5 Smluvní strany se dohodly, že:
(a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě dle článku VIII. odst. 8.3
této Smlouvy; a/nebo
(b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad Díla v termínech dle článku VIII. Odst. 8.3 této
Smlouvy; a/nebo
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(c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad Díla, že vadu
neodstraní; a/nebo
(d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě
stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní,
má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího
upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká
vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou
Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok Objednatele vzniklý vůči
Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady Díla a dále nároky Objednatele účtovat
Zhotoviteli smluvní pokutu, zůstávají tímto nedotčeny.
8.6 Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze
smluvních stran od Smlouvy.
8.7 O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z
nichž jeden stejnopis obdrží vždy každá ze smluvních stran.
8.8 Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškeré škody v souvislosti s prováděním Díla.

IX.
IX.
Odstoupení od Smlouvy
9.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodu uvedených v této
Smlouvě nebo v zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
9.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě porušení této Smlouvy Zhotovitelem,
zejména:
a) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku ze Smlouvy nebo se
splněním termínu po dobu delší než 3 týdny;
b) Zhotovitel přes písemné upozornění Objednatele provádí své práce neodborně nebo
v rozporu se Smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je
povinen Dílo zhotovit, nebo v rozporu s případnou dokumentací, nebo používá ke
splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků;
c) Zhotovitel použije ke zhotovení Díla nebo jeho části subdodavatele bez předchozího
souhlasu Objednatele nebo překročí podíl subdodavatelsky povolených prací
vycházejících z předchozího zadávacího řízení (max. 60%).
V případech uvedených pod písm. a) a c) je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy již bez
dalšího, tzn. bez předchozího písemného upozornění na možnost odstoupení.
9.3 Zanikne-li tato Smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným
způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své
závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část
Díla, kterou do doby odstoupení ukončil a která nevykazuje žádné vady. Zaplacením ceny za
provedenou část Díla do doby odstoupení jsou nároky Zhotovitele uspokojeny.
9.4 Zhotovitel je v případě zániku závazku zejména povinen:
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-

zastavit provádění Díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na
provedené části Díla,

-

provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto
Smlouvou, který musí být odsouhlasen Objednatelem,

-

předat Objednateli provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla
s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla, zejména předat
Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla a které by předkládal
Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání
Díla,

-

uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud provedené
části Díla – pokud jde o úpravu povrchů dle projektu, bude přihlédnuto k tomu, zda
vůbec a v jakém rozsahu lze tyto povrchy upravit s ohledem na rozestavěnost stavby,

-

po převzetí dokončené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části
Díla vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu provedené části Díla,

-

postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména práva z titulu
subdodavatelských smluv u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní
subdodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv; postoupit
Objednateli případná další práva, která jsou k Dílu potřebná.

X.
Smluvní pokuty
pokuty
10.1 V případě prodlení Zhotovitele s dodáním plnění Díla je Objednatel oprávněn požadovat po
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.500,-Kč za každý i započatý den prodlení,
čímž není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.
10.2 Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti k nástupu k odstranění reklamované
vady v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
10.3 Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy
sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť.
10.4 Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu,
v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité
plnění, sjednaly strany této Smlouvy smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z částky, s jejímž
zaplacením bude Objednatel v prodlení.
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10.5 Zaplacením kterékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy a to
v rozsahu, která překračuje výši smluvní pokuty. Každá smluvní pokuta je splatná do 30 dní
od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany
oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v záhlaví této Smlouvy.
XI.
XI.
Společná a závěrečná ustanovení
11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tzn. dnem podpisu Smlouvy
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
11.2 Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních
stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami
podepsaných dodatků Smlouvy.
11.3 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců Objednatele
a Zhotovitele.
11.4 Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze Smlouvy.
Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně
příslušnými soudy České republiky.
11.5 Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží po 1 (jednom) stejnopise.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č.
č. 3:

Příloha č.
č 4:

Projektová dokumentace zpracovaná spol. RECPROJEKT s.r.o, IČO: 26014327,
26014327, se
sídlem: Fáblovka 404, Polabiny, 533 52 Pardubice;
Podmínky napojení: Veřejná splašková kanalizace obce Rostoklaty, zpracovanými
Ing. Jiřím Hlavatým, se sídlem Generála Uchytila 894/II, Chrudim, PSČ: 537 01;
Stavební povolení, MěÚ Český Brod č.j. 13221/08/ŽP/St,
Prodloužení SP, MěÚ Český Brod č.j. 5066/11/ŽP/Pj,
Předčasné užívání,MěÚ Český Brod MUCB 14289/2015

Oceněný výkaz výměr Zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez
výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz
pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své
vlastnoruční podpisy.

V Rostoklatech dne ……………………

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]
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Za Objednatele:

__________________________
Radka Nováková, starostka obce

Za Zhotovitele:
Zhotovitele:

_______________________________
[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná
jednat za uchazeče]
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