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a

Z h o t o v i t e l : L V Q V A T R O s .r . o . , I C O : 2 9 3 5 3 9 3 9 ,

Zastoupená:.
PetremLandkamerem,jednatelem
se sídlem:
U Zdravotníhostřediska 1649,696 03 Dubňany
bankovníspojení: Fio barrka
číslo
25003588251
2010
účtu:
ve věcech smluvníchoprávněn k jednání: Petr Landkamer
(dálejen jako,,zhotovite|..)

2.

Předmět smlouly

2.1.

pro objednateledílo
Zhotovitel se touto smlouvou zavazlje provéstna svůjnáklad a nebezpečí
: ,,Rekonstrukce schodiště před smutečnísíní na hřbitově.. na ul.Komenského v obci
Dubňany...Rozsah je specifikován v cenovénabídceze dne 16.5.2018.Týo dokumentyjsou
oběma smluvnímstranám známy a smluvnístranyna ně v plnémrozsahu odkazujía tvoříjako
přílohač. 1 nedílnousoučásttétosmlouvy.

2.2.

Zhotovitel prohlašuje' Že v průbělru prověření výše uvedených podkladů, prověření
stavebnětechnickýchpodmínek,kterése vyskytujív místěprováděnídíla,zjistil vše potřebné
pro sestavenínabídkovéhopoložkovéhorozpočtu,a tento obsahuje všechnaplnění, ježby|o
možnopředvídat při uzavíránítétosmlouvy.

L.).

Zhotovitel se zavazuje, Že dí|obude provedenodle platných právníchpředpisůa technických
norem' v rozsahu a dle podmínekstanovenýchobjednatelem.Zhotovitel bere na vědomí' že
práce budou prováděny za provozu a je nutno učinit opatření kzabezpečeníbezpečnosti
návštěvníků
hřbitova.

1Á

objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dodanédílo převzít a zap|atit za Ťáďnědodané
dílo sjednanoucenu.

2.5.

V případě,že objednatelbude požadovatprovedeníprací nad rámec' jeŽ je \ymezen ve výše
uvedené specifikaci díla' nebo které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných
rozhodnutípříslušnýchorgánů(dále jen ,,vícepráce..),
zavazuje se zhotovite| tyto vícepráce
provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Do|ioda o provedení víceprací bude

UzavÍenapísemněformou dodatku k tétosmlouvě. odstraněnívad a nedodělkůse nepovažuje
zavícepráce.

3 . Termíny plnění
/

3.1.

Zlrotovite|se zavazuje provéstdílo v těchtotermínech:
o od 9.1.2018
d o31 . 8 . 2 0 1 8

3'2'

Změna termínuprovedenídíla bude provedenav případě,žeobjednatelpřerušípráce z důvodů
najeho straně.

4.

Věci nutnék provedenídíla

4.I,

objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedenídílalrto věci
o staveniště

Cena za dílo

5 . 1.

Sm|uvnístranyse dohod|yna následujícím
způsobuurčení
ceny díla:
.

cena je stanovenana zák|adě soutěžnínabídky zhotovitele rozpracovanédo nabídkového
položkovéhorozpočtuve lyši : 1 209 873,-KčvčetrrěDPH

5.2.

Nabídková cena obsahujekompletníprovedenídíla dle tétosm|ouvy. Sjedrranácena obsahuje
veškerénáklady a zisk zhotovitele nezbytnék řádnému a včasnémuprovedenídíla. Cena
obsahujemimo vlastníprovedenípracía dodávek zejménai náklady na:
- vybudováni, udrŽování a odstraněni zaiizeni staveniště,
- zajištěníbezpeěnostia hygieny práce,včetněvybudovánílešení,
- likvidaci odpadu.

5.3.

Zhotovitel prohlašuje,že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedeni di|a, a
stavebnětechnickýmipodmínkami'kterése vyslgtují v místěprováděnídí|aa odpovídázato,
že ve svémnabídkovémpoložkovémrozpočtuocenil řádně všechnaplnění' která jsou nutná
k řádnému provedenídíla a která by|o moŽno předvídat pŤi uzavirání tétosmlouly, a to i
v případě,žeje objednatelneuvedl' Nabídkovácenaje nejqýšepřípustnáa nepřekročitelnápro
danou dobu provádění díla a zahrnuje veškerépráce potřebnépro řádné provedenídíla.
Zhotovite| na sebe přebírá riziko spojenése změnou okolností ve smys|u $ 1765 zákona č.
8912012Sb., občanského
zákoníku.

6. P|atebnípodmínky

6.r.

objednatel neposkytujezá|ohy.

6.2.

Fakturacebude provedenave dvou fakturách:po měsícina základě soupisu provedenýchprací
a po převzetí provedenéhodíla. Splatnost dariovéhodokladu bude 14 dní oď přijetí faktury
objednatelem.

6.3.

objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou konečnou cenu díla až po řádném
ukončenía pÍevzeti díla, po odstraněnívad a nedodě|kůa po vyklizení staveniště.Konečná
faktura bude vystavena do 15 dnůod jednotlivéhopředání apřevzetí díla a bude mít splatnost
l4dnů.

6.4.

Faktura musí obsahovat veškerépodstatnénáležitosti,stanovenéprávními předpisy a dá|e
musí obsahovat údaje,kteréobjednatelsdělí zhotoviteli písemněpřed okamžikemvystavení

je objednateloprávněnvrátit ji
prvnífaktury.Nebude-li faktura obsahovatvšechnyná|ežitosti,
zhotoviteli k doplnění.V takovémpřípadě se přerušídoba splatnosti a nová lhůtazapočne
běžetdoručením
opravenéhodaňovéhodokladu obiednateli.
í

1

Způsobprovádění díla

7. 1 .

zákoníku, ve znění pozdějších
Způsob provádění díla se řídí ustanovenímiobčanského
předpisů,pokud není uvedelrove smlouvějinak, a dále bude dí|o provedenov sou|adus
jakostí požadovanouzákonem č,'|8312006Sb., stavebníhozákona, ve znění změn a platných
doplňků'včetnědo|oženíosvědčení
o jakostipoužiých qýrobků'

7 . 2 . Zhotovitel vede ode drre převzetíjednotliých stavenišťo pracích, kteréprovádí, stavební
deník.Do deníku se zapisují všechny skutečnostirozhodnépro plnění smlouvy (zejménase
jedná o údajeo ěasovémpostupu prací,jejich jakosti a množství,zdůvodněníodchylek od
schválenéPD, povětrnostnípodmínky na staveništi).objednatel je povinen sledovat obsah
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovníchdnů,
jinak se mázato, žes obsahemzápisu souhlasí.
Během pracovnídoby musíb;ýtstavebnídeník
trvale přístupnýpro objednatelea TDo.

7.3.

Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucínebo je|ro zástupce zásadně v ten den, kdy byly
práce provedenynebo kdy nastaly skutečnosti,
kteréjsou předměternzápisu. Výjimečněmůže
byt zápis provedennásledujícíden.

1.4.

Mimo stavbyvedoucíhomůžeprovádět záznamy v deníkuTDo' pracovníkpověřený dozorem,
orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatelea
zhotovitele.

.l.5.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, TDo, je povinen připojit k
jinak semáza to, že s obsahemzápisu souh|así.
záznamudo 3 pracovníc|r
dnťrsvévyjádřerrí,
písemně
stanoviskuuvědomí
o svémnesouhlasném
objednate|e.

7 '6'

Stavbyvedoucíje povinen předložitTDo dennízáznamy vždy při qýkonu technickélrodozoru
a odevzdatmu první průpisstavebníhodeníku.

7.1.

objednatel vykonává na stavbě občasrrýteclrnický dozor a v jeho průběhusleduje zejména,
zda práce jsou prováděny v souladu se srnlouvou a PD, podle teclrnických norem' jiných
právních předpisů a rozhodnutíveřejnoprávních'orgánů.Na nedostatky zjištěnév průběhu
pracímusíneprodleněupozornit zápisem do stavebníhodeníku.

7.8.

Technický dozor objednatelevykonává osoba uvedená v tétosmlouvě. o výsledcíchkontrol
provádízápis do stavebnílrodeníku.Na případnévady a nedodělky zjištěnév průběhupracíje
povinen zhotovite|eneprod|eněpísemněupozornit zápisem do stavebrríhodeníkua současně
s upozorněnímstanovit zlrotoviteli lhůtu pro jejich odstranění'Zhotovite| je povinen činit
neprodleně veškerá potřebná opatření k odstraněnívytknuých vad, nedodělků a tyto ve
stanovenélhůtěodstranit.

7.9.

TDo není oprávněn zasahovat do činnostizhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům
zhotovitele příkaz přerušitpráce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelnýna
staveništia je-li ohroženabezpečnostprováděnéstavby, život nebo zdraví pracujícíchna
stavběnebo hrozí-li objednate|ibezprostředrrěškoda.

7.I0.

Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečitúčastsvých pracovníkůna prověřování svých
dodávek a praci, které provádí TDo a učinit neprodleně opatření k odstraněnízjištěných
závad.

8.

Staveniště

8'l.

objednatel předá zhotovite|i staveništěpro provedenídíla. o předání a ptevzeti staveniště
bude sepsánpísemnýzáznam formou zápisu do stavebrrího
deníku,v němžzhotovitel prohlásí,
že staveništěje způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán
oprávněnýmiosobami smluvníchstran.

8.2.

Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebníhomateriálu, a dalšíchvěcí
potřebných k provedení di|a a uhradit všechnynáklady v souvislosti s užívánímveřejných
ploch.

8.3.

ZaÍízenístaveniště(dále jen ,,ZS..)si zajišťujecelé zhotovitel. Cena za vybudování' úpravy
stávajícíchzařizeni pro potřeby a cena likvidace ZS je součástísmluvníceny díla.

8.4.

Zhotovitel se zavazuje, udržovatna pÍevzatémstaveniština svůj náklad pořádek a čistotu,
odstraňovatvzniklé odpady, a to v souladus příslušnýmipředpisy.

8.5.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a lyčistit staveništědo 5 kalendářních dnů od předání a
převzetídíla.Při nedodrženítohoto termínuse zhotovite|zavazuje uhradit objednateliveškeré
náklady a škody'kterému tím vznikly.

8'6.

V případě odstoupeníod tétosmlouly kteroukoli ze smluvních stran se zhotovite|zavazuje
vyklidit a vyčistit staveništědo 5 kalendářníchdnů od doručeníodstoupenídruhésmluvní
straně. Při nedodrŽenítohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré
náklady a škody,kterému tím vznikly.

-

9.

Spolupůsobeníobjednatele

9.|.

objednatel Se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážni práce,
nezasahující
do činnostiobjednatelev prodlouženýchsměnách,případněve dnech pracovního
klidu, a to vždypo předchozídohodě.

10. odevzdání a převzetí díla
10'1.

Zhotovitel wzve objednatelek převzetídílanejméně5 dnůpředem.

I0.2.

Dílo se považujezařádně dokončené
v okamžiku'kdy nevykazuje takovévady a nedodělky,
kterébránív jelro řádnémuživání.Toto je sepsánov předávacímprotokole o pÍevzetidiIa.

10.3. Zjištěnépřípadnédrobné vady a nedodělky budou zaznamenány vzápise o převzetí díla
s datemjejich odstranění.
10.4. Převzetím di|apřecbází na objednatelevlastnicképrávo k dílu a současněi nebezpečí
škodya
nahodilézkázy di|a.
11. Uplatnění práva z vadného plnění
l 1.1.

objednatelje povinen neprodleněpísemněoznámit zhotoviteli zjištěnouvadu díla.

11.2. Zhotovitel se zavazlje, že práce na oznámených vadách zahájí nejpozději do 5 dnů od
obdrženípísemnéhooznámení a takové vady odstranínejpozději do 30 dnů od obdržení
písemnéhooznámeni,nedohodnou-lise smluvnístranypísemnějinak.

11.3. V případě,že uplatněnípráva z vadnéhoplnění nebudeoprávněné'provede zhotovitel opravu
závady, ale na náklady objednatele'za předpokladužemezi smluvnímistranamibude písemně
dohodnutacenaza odstraněnítakových vad a lhůtapro odstraněnítakoých vad.
+

/

I1'4.

Právo zvadnéhoplněníč,iní
ze zákona5 let od pÍevzetidíIa.

12. Zárukazajakost
12'1.

Zhotovitel posýuje záruku na jakost dílav délce60 měsícůode dne předánídílaobjednateli.

|2.2.

Záruka se vztahuje na vady, kteréobjednatelzjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60
měsícůode dne předání a převzetí dí|a,

13. Sankce
13.1. Vpřípadě prodlení sprovedením díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednatelismluvní
pokutu ve výši 0,7%oz ceny dílazakaždý i započ,aýden prodlení.
|3.2.

Vpřípadě, že objednatel neuhradí fakturu vtermínu splattrosti, zavazuje se uhradit úrok
z prodleníve qýši0,1oÁz fakturovanéčástkyzakaždý i započaýden prodlení.

l3.3.

Zlrotovite| se zavazuje, Že v případě nedodrženítermínu vyk|izeni a vyčištěnístaveniště'
zap|atíobjednatelismluvnípokutu ve výši 3.000,-Kč zakaždý i zapoěaý den prod|ení.

13.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodrženítennínu kodstranění vady či nedodělku
zjištěnýchpři předání stavby, která je předmětem dí|a,zap|atíobjednateli smluvnípokutu ve
výši 1.000,.Kč zakaždoujednotlivou vadu akaždýi jen zapoěaý den prodlení.
13.5. Zlrotovitel se zavazuje, Že v případě nedodrženítermínu k odstranění vady uplatněné
objednatelemv záručnídobě, zap|atíobjednatelismluvnípokutu ve qýši 1.000,-Kč za každou
jednotlivou vadu a každýi jen zapoěa!ýderr.
13.6'

jakéhokolijiného povinnosti plynoucíhoz této
Zhotovitel se zavazuje, Že v případě porušení
smlouvy zap|atíobjednatelismluvnípokutu ve výši 1.000'-Kě zakaždéjednot|ivéporušení.

|3."]. V případě,že závazekprovéstdílo zanikne před řádným ukončenímdíla' nezanikajínároky na
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějšímporušenímpovirrností.Zánik závazku neznamená
zánik nároku na smluvnípokutu.
l3.8.

Ujednánímo smluvnípokutěnenídotčenoprávo na náhraduškody.

13.9. Smluvnípokutuje objednateloprávněnzapočíst
protijakékolipohledávcezhotovite|e.
13.10. Smluvní pokuta je splatná na zák|adě písemrrévýzvy objednatele, která bude obsahovat
označenizávazku, který zhotovitel porušil, nebo sjehož řádným splněním je zhotovite|
v prodlení,vyčíslenísmluvní pokuty a označeníčíslaúčtu,na nějž má b5a smluvní pokuta
uhrazena.Smluvní pokutaje splatná do l4 dnůod okamžikudoručenítakovépísemnévýzvy
zhotoviteli.

14. Odstoupení
od sm|ouvy
jakoukoliv
|4.1. objednatelje oprávněnod tétosmlouvyodstoupitvpřípadě,žezhotovitelporuší
svou povinnostilyplývajíci ztéto smlouvy,a to přestožebyl na možnostodstoupení
od
smlouvypro porušování
písemněupozorněn.Toto upozornění
svých závazkůobjednatelem

můŽebý učiněnoi formou zápisu do stavebníhodeníku a k takovémuzápisu je oprávněn i
TDO.
|4.2.
/

je v prodlení
objednatel je oprávněn od této sm|ouvy odstoupit v případě, že zhotovitel
s piněnímsvyct' povlnoostí,zejménapovinnosti provéstdílo řádně a věas, a povinnostiuhradit
objednatelivyměřenou smluvnípokutu o více než30 dní.

je vprodlení
14'3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit vpřípadě, že objednatel
od
smlouvy pro
odstoupení
na
možnost
byl
áílu o více než30 dní,a to přestože
s úhradou
""ny
dopisu'
porušovánísých závazkůobjednatelempísemněupozorněnformou doporučeného
|4.4.

obě sm|uvnístrany jsou oprávněny od tétosmtouvy odstoupit' stanoví-litak platnéprávní
předpisy.

14.5' odstoupením od smlouvy nebudou dotěena ustanovení smlouvy tykajicí se povinnosti
zhotovitele vyklidit stavóniště, povinnosti zap|atit smluvní pokutu, povinnosti nahradit
způsobenouškodu,povinnosti umožnitprovedeníkontroly d|e tétosmlouvy.
15. Jiná ujednání
15.1. Zhotovitel bere na vědomí, Že dílo je financováno zveřejných prostředků'Zhotovitel se
zavazujeumožnit provedeníkontroly ze stranypříslušnýchorgánů,a to formou státníkontroly
podle žákonaé,255l2OI2Sb., kontrolnířád, ve zněnípozdějšíchpředpisů,řádně uchovávat
dokladůa veškerou
briginály vyhotovení smlouvy včetnějejích dodatků,originály účetních
jeho
souvisejících
činností
se
dalšídokumentacia dalšínezbýné doklady a informaceýkající
s poskyovaným plněnímdle tétosm|ouvy.
souhlásís uveřejněnímsmlouvy v souladu s platnými právními předpisy.
Zňotovitel
15,2.
15.3. Tato smlouva můžebý měněna písemnýmidodatky, jejichžnávrhy mohou vystavovat obě
smluvnístrany.
15,4. Smlouva je vyhotovena ve 2 výiscích s platnostíoriginálu, z nichž každá ze stranobdrŽí1
podepsanávyhotovení.
zákoníku.
věcech neupravenýchsmlouvou se postupujepodle občanského
Ve
15.5.
je
pří|oha:
tato
dílo
o
této
smlouvy
15.6. Nedílnousoučástí
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