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Smluvní zástupce:

n.
PREDMET DILA
2.1.

Předmětem plnění zakáuky je ,,Revitalizace zahrady MŠVraňany"' Zakázka bude zabezpečena
v rozsahu podle vypracovaného ýkazu výměr dokumentace projektu.

2.2.

Dodávkou stavebních a montážníchprací a konstrukcí se pro účelytéto smlouvy rozumí dodávka
všech prací, konstrukcí materiálů nutných k řádnému provedení díla zpracováni
fotodokumentace. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby,
dodávky a výkony, kteqýchje třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení,předání
díla a uvedení do řádného provozu. Součástí dodávkyje rovněŽ zatízeni staveniště, skládky, úhrada
provozu zařízenístaveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do původního stavu. Zajištění
potřebných rozhodnutí, poplatků, vy!ýěení podzemních zařízení a dopravních opatření nutných
k zajištěnístavby včetně úhrady potřebných medií ,,energií".

2.3.

PouŽité materiály jsou základně stanoveny v zadání. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít
materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných
dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí bý pouŽity jiné
materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu. Všechny materiály a výrobky
použité, musí mít vlastnosti požadované dle stavebního ákona v platném zněni.

2.4.

a

a

Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám' doplňkům nebo rozšířenípředmětu díla
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadání
stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření,ocenit jej podle
čl' m' odst. 3.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném
odsouhlasení má zhotovitelprávo narealizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel
neučiní,má se zato, Že práce a dodávky jím realizované by|y vpředmětu plnění a v jeho ceně
zahr:nuý.
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Zhotovitel potvrzuje, Že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškerétechnické, kvalitativní a jiné podmínky nezbýné k realizaci díla, že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

ilL

CENA DÍLA
3.1.

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními
stranami dohodnuta ve qýši:

183.005'04
248'431'05
1.431'436,09

Celková cena bez DPH:
DPH21%:
Celková cena věetně DPH:

Cena

je

stanovena

1 '

jako nejýše přípustná. Cenu

je

stanovených ve smlouvě.

3.2.

aa
J.J.

3.4.

Kč
Kč
Kč

možnépřekročit pouze za podmínek

Podkladem pro stanovení ceny je poloŽkový rozpočet' Rozpočet je nedílnou součástísmlouvy o
dílo. Jednotkové ceny uvedené v rozpoětu jsou pevné do data ukoněení díla. Těmito cenami budou
oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.
Případné vícepráce' u kteých nelze pouŽit položky uvedené v nabídce, budou oceněny cenou, která
bude niŽšínebo rovná cenám těchto položek podle ceníku URS Praha' a.s.

Veškerépřípadnévícepráce znamenajícízměnu smlouvy musí bý samostatně dohodnuý osobami
oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, ato na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě.

Zhotovitel předložízměnové listy, které podléhajíschválení objednatelem (vedení města).
V případě schválení bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
3.5.

Zhotovitel potvrzuje, Že sjednaná cena obsahuje veškerénáklady (mimo vlastní dílo i například
náklady na zřizení, provoz' údrŽbu a vyklizení staveniště, likvidace odpadu, náklady spojené se
zpracováním fotodokumentace a podobně) a zisk zhotovitele, nutné k Íádnérealizaci díla v rozsahu
podle čl. II. smlouvy.

3.6.

Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí,

3.7.

Podmínky, přijejichž splnění je možnépřekročit qýšinabídkovéceny:

Že případná ztněna vyvolaná dodatkem kdaňovému zákonu se promítne vjejím konečném
vyčíslení'

_

V případě, že objednatel

bude požadovat provedeníjiného množstvíprací nebojiné kvality, než

je definován o zadáv aci dokumentací.

-

V případě, Že dojde v průběhu realizace ke změnám daňoqých předpisů majícíchvliv na výši
nabídkovéceny.

w.

TERMÍNY PLNňNÍ
Předání staveniště:

30.9.20t4

4.2.

Zahájení prací na díle:

1. 10.2014

4.3.

Ukončenídíla:

25.

4.4.

Vyklizení staveniště:

28. I 1.2014

4.5.

Realizace

díla se

bude

lt.2014

řídit odsouhlaseným

harmonogramem průběhu prací (dále Jen
o dílo. V harmonogramu musí být

"harmonogram''), kteqý je nedílnou přílohou této smlouvy

Pro vodu,
vzduch a přírodu
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uvedeny základní druhy prací v členěníalespoň na stavební díly, dále uzlové body a u nich uveden
předpokládaný term ín r ea|izace'

4.6. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro

zhotovitele
závazné' Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele jeho vinou k prodlení v dokoněení dílčíchprací
dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy'

4.7. Termíny plnění a

harmonogram průběhu prací se upraví v závislosti

prostředků objednatele, jimiž je podmíněno dokoněení díla.

na uvolnění finančních

v.
PLATEBNÍ poovrÍxKY, FAKTURACE

5.1.

Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný podle čl. ilI. a pojeho
odsouhlasení technickým dozorem objednatele (e povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních

dnů od data doruěení) vystaví daňoý doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis
provedených prací a dodávek' Splatnost daňového dokladu je minimálně 30 kalendářních dnů od
data doručeníobjednateli. Fakturace proběhne po dokoněení celého díla. Případnédílčíplatbyjsou
možnéna zák|adě vzájemné dohody mezi objednatelem a ňotovitelem.

5.2.

Proplácení provedených prací je možnétaké formou zálohoých faktur' V takovém případě je
podmínkou pro vystavení zálohové faktury soupis fakturovaných prací a dodávek odsouhlasený
óbjednateleň. V tomto případě je zhotovitel povinen bezprostředně po dokončenídíla vystavit
ziětovaci fakturu k vyúčtovánízálolty' Výše zálohové faktury nesmí bý vyšší,neŽ90%o ceny díla.
oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množstvínebo druhu provedených
prací adodávek' je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kteých nedošlo k rozporu.

5.3. Nedojde-li mezi

5'4.

objednatel uhradí zhotoviteli veškerédaňové doklady až do výše 90% sjednané ceny. Zbyvajici
ěást, tj. l0oÁ ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků.

5.5'

Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má objednatel
právo ztéto ěástky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou ěástku
snížitcelkovou cenu díla.

5.6.

Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdáni
atestů a certifikátů použiých materiálů ěi potřebných zkoušek provedených fakturovan'ých prací.

vI.

MAJETKoVÉ sANKcE, sMLUvl[Í porury

6.l.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitelbude platit objednateli smluvní pokutu:
6.l.l. Za prodleni stermínem předání díla vtermínu dle čl.N. odstavec 4.3. smlouvy, a to
1.000,- Kě zakaždý den prodlení.
6.l.2. Zanevyklizení staveniště v termínech dle čl. IV. odstavec 4.4. smlouvy, a to l.000,- Kč, za
každý zapoéaty kalendářní den prodlení.
6'l.3. Zaprodlení stermínem odstranění vad a nedodělků uvedených vpředávacím protokolu, a
to 500'- Kě zakaždou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
6.l.4. Zaprodlení s termínem odstranění havárie, a to 1.000,- Kě zakaždý den prodlení.

6.1.5' Uvede-li zadavatel ýslovně, že se jedná o havárii a nenastoupí-li zhotovitel kjejímu
odstranění v přiměřené lhůtě, a to 1.000,- Kč za kaŽdý zapoěaý kalendářní den prod|ení,
Za přiměřenou lhůtu se považuje l kalendářní den.
případě, Že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou
má;etkovou sankci vůčizhotoviteli, je objednatel oprávněn odečísttuto částku z kteréhokoliv
daňového dokladu a sníŽit o ni sjednanou cenu díla.

6.2. V
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6.3. Ustanovení o smluvní pokutě nerušíprávo
které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

objednatele na náhradu škody a ušléhozisku,

vII.
sTAvENIŠTĚ
7.1. Veškerá potřebná povolení kužíváníveřejných ploch

(komunikace) zajišťujezhotovitel a nese

veškerénáklady s tímto spojené. Týo náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.2. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní
znaěky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará $lto práce zhotovitel. Zhotovitel dále
zodpovídá i za umísťování,přemísťovánía udrŽování dopravních značek v souvislosti s pruběhem
provádění prací a všechny náklady s tím spojenéjsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

'3.

Zhotovitel je povinen udržovat na pÍevzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vznikléjeho činností.Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících
objektů či okolních zařízeni vinou zhotovitele' zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do
původníhostavu.

7'4.

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a vpřípadě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné
zabezpeěení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7'5.

objednatel má právo nezahájit přejímací Íízenídíla, není-li na staveništi pořádek, zejména
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních

7

pracích apod'

7.6.

Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit
jej tak'jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokudjej
neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu podle
čl. u. odstavec 6.l.2. a to až do vyklizení staveniště.

7

'7.

Provozní, sociální a případně i qýrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel' Náklady na
projekt, vybudování,zprovoznění, údrŽbu, likvidaci a vyklizení zaÍízenístaveništějsou zahrnuý ve
sjednané ceně díla.

7

.8.

Zhotovitel na vlastní náklady zajisti koordinátora bezpečnosti práce na staveništi včetně ohlašovací
povinnosti na IBP a vypracování plránu BOZP.

PRovÁš$hÍoÍla

8.l.

Zhotovitelje povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2.

objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí_li objednatel,
Že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
Jestliže zhotovitel díla tak neučiníani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele
by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3'

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny
předem ápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalšímpostupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-litak' je povinen na žádost objednatele
odký práce, které byly zakrfi nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad'
objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes věasné písemnévyzvání
je
nedostaví,
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakryt'. Bude-li v tomto případě objednatel
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrýí provést na náklady

8.4. Pokud se
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objednatele' Pokud se však.zjisti, Že ptáce ne.byl1 řádně provedeny'
nese veškeré náklady spojené
s odkrytím prací' opravou chybného siavu a následným ,itovtiÁzhotovitel.

Zhotovitel v plné míře.zodpov ídá za bezpečnost a ochranu zdraví
všech osob prostoru staveniště
a zabezpeěí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se v
zavazuje
dodržovat bezpečnostní, hygienické či přípa^dnéjiné předpisy související
"irotáuitel
s realizací
Jíla'

v3s.ke-re odborné-prá:"]ny:í
pracovníci áotovitele nebo jeho subdodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad.vyk9na11
o kvalifiliaci pracovníkůje zhotovitei na pozeaírt objednatele
povinen předložit'

8'8'
8'9'

platné zákony a jejich prováděcí předpisy
u|JroJ sa uotJt
dalši
9:9''-"*
1l**"-1r^"-r:'rjlr1,?:|i::"i
jeho činností..Po[uá"po*š.niňtěchto piJpisů
které se' 11?
ýkají
vznikne
?!:::Í,,?:y::
l:Ť:*
jakákoliv škoda, nese veškerévzniklé nákíady zhotovitel'

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškerépodmínky
a připomínky vypl;ývající
zúzemníhoÍízenía stavebního povoléní. Pokud nesplněním těchto poá.iá"t'uznikne
objednateli
škoda, hradíji zhotovitel v plném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje a ručíza to, že při realizaci díla nepoužije žádný
materiál, o kterém je
v době jeho užitíznáyto, b1je škodliý. pbtuo tak zhotoviter i,elni, j. p;;iil_;"
písemné vyzvání
objednatele provést okamžitě nápravu a veškerénáklady s tím spojóňe
nese zilotovitet'

8'l0. Pokud činností.zhotovitele dojde ke

způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům ztitulu
opomenutí, nedbalostí nebo neplně1ín.r Rodmínek vyplývajícíchzptatiyctt
ČšŇ

ffi;
jiných právních norem nebo vypl;ývajíiich z této smlóuuý o dílo, je 'zhotovitel
"ák;ňů;
povinen bez

8'll.

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné'-tak finančňě
uhradit. Veškeré
s tím spojené nese zhotovitel.
""r.r"Jv

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu
bez písemného
souhlasu objednatele.

8'12' Nebezpečíškody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání
objednateli
zhotovitel.

8'l3' K

podpisu smlouvy o dllo předložízhotovitel..objednateli pojistnou smlouvu,
která bude krltrizika
spojená sprováděním dila_ a to pro přinad vccí17ch škod'ná díle aŽdo vyíesmtuuni
cen aiia a
v případě odpovědnostních škod minimálně do qýše mil. Kč (škody
třetim osobám, jak na
věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod').

l

8.l4. Nepřed|oženípojistné smlouvy podle odst. 8.l2. je důvodem k odstoupení od smlouvy.
8.l5. Zlrotovitel.zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakryých částístavby, která
bude
objednateli předána na CD při předání stavby.

sravrJši DENÍK
9.1.

Zhotovitel

je povinen.vést.ode'dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební
deník

v.souladu_s platnými Prydpis1', do kterého je povinen zapisóvat všechny
skutečnoíirozhodné pro
plněnísmlouvy o dílo. Zejryýna je povinen-zapisovat údaje o časovémpostupu pra"i, je:i"tr jakosti,

zdůvodnění odchylek prováděných prací od projekfu stávby apod. Povinnort uert
sávební deník
končípředáním a převzetím stavby.
9.2.

Ve stavební deníku musí bý vedeno mimo jiné:
- název, sídlo,IČzhotovitele
- název,sídlo, IČ objednatele
_ přehled všech provedených zkoušekjakosti
- seznam dokladů a úředních opatření ýkajícíchse stavby
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9.3.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího
můžedo stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce,
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušnéorgány státní správy'

9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí

se zápisem, ktery učinil objednatel nebo jím pověřený ásfupce, musí
ktomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se mázato,Že
s uvedeným zápisem souhlasí'

9.5.
9.6.
9.7.

9.8.

objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku' učiněn;ým
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažuj

i za

změnu smlouvy, ale sloužíjako doklad pro

vypracování případných doplňků (dodatků) azměn smlouvy o dílo.

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše' vést pro úěely Íádné,
pruběžnéa přesné evidence samostatný pomocný stavební deník vícepracía změn díla (dále jen
deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se
odchylují od projektové dokumentace a veškerévícepráce nebo méněpráce, které v průběhu
realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprácíuvést stručný, ale
přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz qýměr a je-li to
možné,tak i návrh na zqýšeníěi sníženíceny. objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje navyzvátni
zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyz-láni zhotovitelem. Zápis zhotovitele
musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určeníkde a kdy vícepráce vznikly a
zjakého důvodu'
Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

x.
pŘnnÁNÍ A PŘEvzErÍ oÍr'a
10.l. Zhotovitel je povinen písemně oznátmit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k
předaní. objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem,
avšak bez zbyečných odkladů' zahájit přejímací Íízenia řádně v něm pokračovat.

dilo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se
qistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukoněeno nebo připraveno k odevzdání, je áotovitel
povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve ýši 5.000,- Kě.
objednatel si zvolí, kteý způsob uplatní.

l0.2' Jestliže zhotovitel omámi objednateli, Že

l0.3. Zhotovitel je povinen připravit a doloŽit u přejímacího řízenívšechny předepsané doklady dle
stavebního zákona v platném zrtěni a ve zrění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze
považovat diloza dokončené a schopné předání.
l0.4. o pruběhu přejímacího řízení pořídíobjednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo
převzit,je povinen uvést do zápisu svoje důvody'

l0.5. Díloje povaŽováno za ukončenépo ukončenívšech prací uvedených v ěl. II. smlouvy, pokudjsou
ukoněeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. X. odstavec 10' 3.

smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěna uveden do předepsaného stavu.
Pokud jsou v této smlouvě použiý termíny ukoněení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve
kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

10'6. objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani
ve spojení s jinými nebrání řádnému uživani díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit
t5rto vady a nedodělky v termínu uvedeném v ápise o předání a ptevzeti díla. Pokud zhotovitel
neodstraní veškerévady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli
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smluvní pokutu dle čl. VI. odstavec

objednatel není

nebo nedodělky.

pÍevzít dílo vykazující vady

v

kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
10.7. Vadou se pro účelytéto smlouvy rozumí odchylka
stanovených zadánístavby, touto imlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí
nedokoněen á práce oproti zadáni stavby.
l0.8. Zhotovitel je povinen vpřiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, ikďyžNtdi,Že za uvedené
a n"doatmy neodiovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do
""d'
rozňodnutí soudí zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené
písemného
lhůtě podle povahy vady nebo nedod8lku, nejpozději však do l0 dnů od obdržení
o který
den,
zakaŽdý
qýši
Kč
500,pokutu
ve
smluvní
oznámení objednatele, sjádnávají obě strany
protokole
o
v
povaŽuje
i
zápis
se
objednatele
oznámení
zhotovitel nastoupí pó"áo.;i. Zi pisemné
předaní a převzetí díla.

zÁ#ixv
1l.1. Zhotovitel odpovidá za

vady, jeŽ má

dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje

zárukaza jakóst, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky'

pwky a 24
Zhotovitel poslqrtuje na dílo specifikované v ěl. II. záruku v délce 60 měsícůna herní
a které
zjistil
které
objednatel
vady,
odpovidáza
dobu
tuto
měsícůna ostatííšoučástistavby. Po
věas ozrámil.
ll.2' Zátuění lhůta počínáběžet dnem předání díla případně odstraněním poslední vady a nedodělku
vyplývajícíhož protokolu o předání apÍevzeti dila'
vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbýeěného odkladu po jejich
1l.3.
- objednatel je povinen musi
6ý vady p9Psály_a uvedeno, jak s'e projevují. Dále vreklamaci
zjistení. Viekiamaci
požadovat:
ďbjednatel uvede,;ak;1m způsobem pózáo,i.;e sjednat nápravu. objednatelje oprávněn

ll.3.l.

odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zaÍizovacich předmětů,
apod.)

l1.3.2. odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná'
l l.3'3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny'
1l'3.4. odstoupení od smlouvy.

ll.4.

objednateli, zda
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5dnů po obdrženíreklamace písemně oz1ámit
reklamaci uznávtit či neuánává. pokud taťneuěiní, má se zato, Že reklamaci odednatele-uznává'.
nesmí
Vždy však musí pisemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín
ánů od obdrženírěklu-u""' atobezohlédu nato,zdazhotovitel reklamaci uznává
číneuznává. Souěasně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
Reklamacilze uplatnit nejpozději do posledního dn9 záruěni lhůý, přiěemŽ ireklamace odeslaná
objednatelem v poslední dén záručnílhůty se považuje za včas uplatněnou.

bý áelší,neŽ l0

1l.5.

je
Nenastoupí-li zhotovitel kodstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdrženíreklamace,
objednaá op'.eunJn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo szickou osobu.
Věškere taktó vzn iklá náklady uhradí obj ednateli zhotov ite l.
tzn., Že jím
l|.7. Prokiňe-li se ve sporných případech, Že objednatel reklamoval neoprávněně' resp',
Že vadu
lhůty
záruéní
nevztahuje
reklamovan ávadanóu^íklu vinou zhotovitele a-Že se na ni
zhotoviteli
uhradit
je
povinenobjednatel
áůsobil n.ur'oJnyÁ uŽiváním díla objednatel apod.,
vzniklé a doloženénáklady.
prokazatelně
vady
jemu
s
odstraněníň
v
souvislosti
v'eškeré,

ll.ó.

je zhotovitel povinen
1l.8. Jestliže objednatel vreklamaci výslovně uvede' že se jedná 9-h.av{|i'
po
obdržení reklamace
hodin
24
do
(havárie)
nejpozději
nastoupit á Ánairt odstraňování vady
(oznámení)'
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xil.

vYŠŠÍ
Moc

l2.l. Pro

účelytéto smlouvy se za vyššímoc považujípřípady, které nejsou závislé na smluvních

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání,

živelnépohromy apod.

l2'2. Pokud

se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyššímoci, strana' která se bude chtít
na vyššímoc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době

plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyššímoc právo odstoupit od
smlouvy. Učinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doruěení oznámení.

xnr.
ZMĚNA sMLoUvY
l3.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním qýslovně naz,laným
"Dodatek ke smlouvě'' a očíslovaným podle pořadoých čísel.Jiné zápisy, protokoly apod' se za
změnu smlouvy nepovažují.K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
13.2. Nastanou-li u některé ze stran skuteěnosti bránícířádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned
bez zbyteěného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu
smlouvy.
13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na zák|adě ujednání z této smlouvy vyplývající,
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od
smlouvy odstupuje' V odstoupení musí bý dále uveden důvod, pro kteý smluvní strana od
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez
těchto náležitostí je odstoupení neplatné'

l3.4. Nesouhlasili jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho
existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do deseti dnů po obdrženíoznámení o odstoupení.
Pokud tak neučiní,má se zato, že s důvodem odstoupení souhlasí.

l3.5. odstoupí_li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání ztéto smlouvy

vyplývající,pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kteýmje stanovena
cena díla,
- zhotovitel provede finančnívyčísleníprovedených prací a zpracuje "dílčíkonečný daňoý
doklad",
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímupředání a převzeti díla'' a objednatel je povinen do tří
dnů po obdrženívýzvy nhájit "dílčípřejímací řízení.'' Po dílčímpředání a převzetí
provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušenísmlouvy o dílo'

13.6. objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti ztéto smlouvy

vyplývajícína jinou stranu'

13.7. objednatel si vyhrazuje právo část díla postoupit k realizaci prostřednictvím třetí osoby zadodrŽení
podmínek definovaných touto smlouvou o dílo. V tomto případě bude uzavřen dodatek k této
smlouvě o dilo za účastiobjednatele, zhotovitele a této třetí osoby.

13.8. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající na jinou osobu
pouze s písemným souhlasem objednatele.
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ůýÝá platnosti

dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran

Ldy objednatel obdržírozhodnutí o poskýnutí dotace.

dohody učiněnépřed podpisem.smlouvy.1 r1 jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem
snrlouvy platnosti a to bez ohledu na funkčnípostavení osob, které předsmluínileonani

obě strany prohlašují,že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
l4.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, znichž kaŽdá ze smluvních stran obdržípo
jednom, dva obdržíposkýovatelé dotací'

14.5 obě smluvní strany orohlašují,že se se'známily celým textem smlouvy věetně jejich příloh
a
s celým obsahem smlouvy souhlasí. Souěasně prohlašují,
že tato smlouvá nebyla sjeonaná v tísni
ani za jinak jednostranně neqýhodných podmínek

14.6 obě smluvní strany souhlasí dle zák.lO6ll999 sb.
zveřejněním této smlouvy.

o

svobodném přístupu

k

informacím se

xv.

sEzNAM pŘÍr,orr
Nížeuvedené přílohy jsou nedílnou souěástí smlouvy:
- oceněný výkaz výměr (rozpočet)
- harmonogram pruběhu prací
Ve Vraňanech, dne

..{r.'?,.'u.r
4a.a^-1,*

Naděžda Klimentová

i

,d,^t,
l4'q'.
Martin

Hnilica

'

za zhotovitele:
MARTIN HNILICA s.r.o.
Želízy 152,277 21 Liběchov

lČ: 2B9 70 gat, otČ: cz28970381
Tel.: 603 373 165
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