sMLotryA o DILo

uzavřenáv souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákonaé.89l20l2 Sb,, občanský zákonik
(dále jen,,občanský zákoník")
Číslosmlouvy Objednat ele: 01 12020

Číslosmlouvy Zhotovitele: M2l l0

ČHnek I.
Smluvní strany

1.

Objednatel
Nazev/obchodní firma:
Sídlo:
Zastoupený:
IC:

§druženi měst a obcí Bukovská voda
Týnská 292,373 65 Dolní Bukovsko
Ing. Bohumilem Komínkem - předsedou představenstva
65050541

CZ6505054l

DIČ:
Telefon, email:
Bankovní spojení:

385 7 26

4l

9, anderle@bukovskav oda.cz

Komerčníbanka a.s.
6184430247l0l00

čísloúčtu:

(dále j en,,Objednalel")

2.

zhotovitel
Název/obchodní

firma:

Sídlo:
Zastoúpený:
IC:
DIČ:
Telefon, fax, email:
Bankovní spojení:
Čísloúětu:

D.I.M. spol. s r.o.
A.Trágera 91,370 l0 ČeskéBudějovice
Janem Cutkou ml. -jednatelem společnosti
15769062
CZl5769062
387 3l0 255,dim@dim.cz
Česká spořitelna a.s.
0560006339/0800

(dále j en,,Zhotovitel")

3.

4.

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
za Objednatele:

Ing. Bohumil Komínek - předseda představenstva, tel. 602

zazhotovitele:

Jan Čutka ml. - jednatel společnosti,tel.727 337 773

4l2 492

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Václav Anderle - ředltel SMO BV, tel. 606 646 330
za Objednatele:

zazhotovitele:

Zbyněk Buchtelík - montážnímistr, tel. 602 l50 224

Uvedení zástupci obou stran prohlašují,že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat
třeba podpisu jiné osoby

a

k platnosti smlouvy není

Clánek II.

Předmět smlouvy

1.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést předmět díla v rámci projektu:

,rDoplnění čerpacístanice IIV Dolní Bukovsko"
(dále jen,,dílo"),

2.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu, způsobem a kvalitě stanovené touto smlouvou,
příslušnými technickými předpisy a normami ČSN a ostatními normami, podmínkami vyplyvajicíc).
z rozhodnutí příslušných orgánů, vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a na vlastní
odpovědnost ; Objednatel převzít v souladu s Článkem XI. a uhradit za jeho provedení cenu sjednanou
touto smlouvou a za podmínek dále touto smlouvou stanovených,

,/az

Zhotovitel prohlašuje, že zkontroloval všechny vstupní údaje a podklady předložené Objednatelem aže
lze dílo podle těchto podkladů provést v souladu s touto smlouvou, aby sloužilo svému úěelu a splňovalo
všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

a

_r-

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištěnípředmětu této smlouvy , že je držitelem všech
příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro
provádění dila a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této
smlouvy.

4.

Clánek III.
předmět díla

Předmětem díla se rozumi úplné,funkění a bezvadné
v provedení

technologických prací spočívajících

díla,Doplnění čerpacístanice IIV Dolní Bukovsko"

včetně všech stavebních a souvisejících s doplněním technologie čerpacístanice

ÚV notní Bukovsko"

Celkový rozsah díla je dán zadávací dokumentací a je specifikovan projektovou dokumentací pro

l.

provedení stavby a soupisem technologických, stavebních prací, elektro dodávek a služeb s výkazem
výměr zpracovanými projektovou firmou Vak Projekt s.r.o. z dubna2020.

Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech ěinností, prací a dodávek obsažených v

Čerpacístanice
_zadávacíchpodmínkách zakéaky,,Doplnění

2.

IIV Dolní Bukovsko"

a v nabídce vč. výkazu výměr.

Předmětem díla jsou rovněž i následující požadavky, práce a činnosti:
. vypracování nové dokumentace skutečnéhoprovedení díla v listinné podobě v poětu 2 ks a datové
podobě na datovém nosiěi v počtu 1 ks,
. kontrola veškených podkladů pro plnění stavebních prací poskytnutých objednatelem včetně
projektové dokumentace a upozomit Objednatele bez zbyteěného odkladu na zjištěné vady a
nedostatky,

.
l
l

l
I

.
l
.
.
.
.

zajištěníveškených nezbytných průzkumůa sond, pokud jsou nutné pro řádné provedení díla,
zajištění geologa k prokázání únosnosti zemní pláně,
prostorové vytýěení prostoru stavby před zahájením stavebních prací,
zajištěnívytýěení a ochrany veškerlých inženýrských sítívěetně odpovědnosti zajejich neporušení
během výstavby a zpětné předání jejich správcům, projednání postupu všech prací sjejich
provozovateli a zajištěnípřípadných přeložek,
veškerá činnost související se zajištěním potřebných povolení pro zíízenía provozování místa
provádění stavebních prací (dále také ,,staveniště"), pro dopravu materiálu z a na staveniště, včetně
úhrady příslušných správních ajiných poplatků, včetně napojení na inženýrskésítě,
zajištěníveškeré nutné ochrany díla, zajištěníprostoru staveniště z hlediska bezpečnosti veřejnosti,
aby byla zajištěnajejich bezpečnost po celou dobu realizace stavby,
zajištěníviditelného označenístaveniště, že sejedná o staveniště,
oznaéeni stavby tabulí s uvedením nánlu stavby, Zhotovitele a investora věetně odpovědné osoby
Zhotovitele,
údržbaa přemisťování a následné
zajištění dopravniho znaěeni k dopravním
odstranění,

vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč, úklidu stavby, uvedení
pozemků a komunikací případně dotčených r"ýstavbou do původníhostavu, nebo do stavu dle
podmínek stavebního povolení,
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původníhostavu,
projednání a zajištěnípřípadného zvláštního uživáni komunikací a veřejných ploch včetně úhrady
vyměřených poplatků a nájemného,
zajištění a provedení všech opatření organizaěního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla,
veškerépráce a dodávky související s bezpečnostnímiopatřeními na ochranu osob a majetku,
zajištěníbezpeěnosti práce a ochrany životního prostředí,

T
zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na
nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí Zhotovitel),
zajištěnísvozu domovního komunálního odpadu od jednotlivých domů, a vjezdu vozid|ům
integrovaného záchranného systému,

a

I

likvidace, odvoz a uloženívybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za
uskladnění v souladu s ustanoveními zákonač. l85/200l Sb., o odpadech, a doloženídokladů o této
likvidaci,
proveden í přej ímky stavby,
zajištění všech nezbytných individuálních a komplexních zkoušek, atestů, měření a revizí podle
ČSN a případnýchjiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání
díla, kteqými bude prokázáno dosaženípředepsané kvality a předepsaných technických parametru
díla včetně pořízení protokolů z těchto zkoušek, péčeo nepředané objekty a konstrukce stavby,
jejich ošetřování, pojištění,atd.
provedení geodetického zaměření skuteěného provedení díla a geodetické zaměření díla pro vklad
do katastru nemovitostí - pokud je třeba a další,pro provádění stavby nutné zeměměřické činnosti,
to vše pod vedením oprávněného zeměměřického inženýra, včetně tabulky výměr 2x v listinné a 1x
v digitální formě,
zajištění fotodokumentace stavby a to v min. v rozsahu před zahájením prací, v pruběhu prací a po
dokončeníprací (celkové pohledy, detaily včetně popisu), a to v digitální podobě ve formátu jpg na

CD,

l
l
l

vodné, stoěné, elektrická energie, teplo, náklady na používánízdrojů a služeb až do skutečného
skončení díla, náklady na zhotovení, výrobu, obstarání, přepravu vécí,zařízení, materiálů, dodávek,
nákladů na případné dopravní znaěení k dopravním omezením věetně projednání, nákladů na
schvalovací íízeni,pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků ajakékoliv
dalšívýdaje potřebné pro realizaci zakáuky,
zajištění a financování veškených subdodavatelských prací a nesení zané záruky v plném rozsahu
úěast zástupce Zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech organizovaných min. lx zatyden
ohlašování případných archeologických nálezů

3.

Žaane zmény díla nebudou započaty ani prováděny bezpředchozího písemného souhlasu Objednatele.

4.

Předmět díla můžebýt rozšířeno práce a ěinnosti, které plynou z nepředvídatelných změn oproti zadáni,
výhradně však na základé souhlasného stanoviska nebo požadavku Objednatele (vícepráce).

čHnek IV.
to plnění

l.

Místem plnění díla je areál ÚV Dolní Bukovsko na pozemku parcelní číslouvedené v PD.

čHnek V.

Doba plnění

l.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
předáním staveniště do31.1,202l
Zahájeniprovádění
do 31. 08.2021
Dokončení díla:

díla:

2.

Objednatel předáZhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 5 pracovních dnů, po uzavření této
smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemžZhotovitel je povinen staveniště
v uvedeném termínu píevzit.

3.
4.

O předání staveniště bude pořízen písemný protokol a bude o tom pořízen zápis do stavebního deníku.

5.

O provedení díla, řádném ukoněení ajeho předání apíevzeti sepíšíobě smluvní strany zápis.

Dokončenímdíla je míněno předání dílabez vad a nedodělků bránící v užívánívčetně předání veškeré
dokumentace pro předání díla.

6.

Plnění jednotlivých částídíla, respektive stupňů jeho rozpracovanosti, bude prováděno v souladu s
časovým harmonogramem výstavby díla (dále jen ,,harmonogram"), který byl přeložen v rámci podané
nabídky ze dne l7.12.2020.

7.

Vícepráce a méněpráce, jejichž finanění objem nepřekročí l0oÁ z hodnoty sjednané ceny dílq nemají
vliv na termín dokončenía dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou
jinak.

8.

Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:
dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu díla na žádost Objednatele

nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu vzniklého
prokazatelně na straně Objednatele, mimo přerušení prací ve smlouvě uvedených
dojde-li ke zpožděnídokončenídíla z důvodu vyššímoci

9,

Zhotovitel je povinen bezodkladně po zjištění důvodu pro úpravu termínu realizace vystavit změnový
list. Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny a musí b;it odsouhlasen oprávněnou osobou
Objednatele. Poté je ihned k odsouhlasenému změnovému listu Zhotovitel povinen zhotovit návrh
dodatku ke smlouvě o dílo a předat ho oprávněné osobě Objednatele pro věci smluvní k odsouhlasení.
Objednatel je povinen do 15 kalendářních dní návrh dodatku odsouhlasit nebo vznést proti němu
námitky, přičemžtato lhůta nemá vliv na termín dokončení.

10.

V případě prodlouženítermínu dokončenístavby musí blit v souladu

s touto

smlouvou uzavřen dodatek

k této smlouvě.

Clánek VI.
Cena díla
1

.

Cena za řádně zhotovené a bezvadné dílo se sjednává dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH:
výše DPH:

3 414 305,70

Kč

7l7 004,20 Kč

4 131 309,90 Kč
Cena díla včetně DPH:
je
2. Cena díla
stanovena v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele (oceněný položkový rozpoěet dle
výkazu výměr), která je jako nedílná součást této smlouvy, d v souladu zákonem ě.52611990 Sb., o
cenách, ve znění pozdějšíchpředpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměrjsou pevné a platné
po celou dobu realizace díla.
J.

Cenaje stanovenajako pevná a nejqýše přípustná
smlouvě dále stanoveno jinak.

4.

Cenu je možné překroěit v případě:
zákonné změny, např. zvýšenísazby DPH. V takovém případě bude cena díla opravena podle sazeb
DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
že objednatel bude požadovat provedeníjiných prací nebo dodávek, nežtěch, které byly předmětem
díla (vícepráce).

5,

Ke změně ceny můžedojít pouze na základě písemnéhododatku k této smlouvě odsouhlaseného a

a platí po celou dobu realizace

podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
V případě sníženíceny nebo navýšeníceny do výše rezervy uvedené v bodě
uzavření dodatku starosta města.

l

díla, pokud není v této

tohoto ělánku schvaluje

6.

Cena díla bude sníženao práce, které oproti zadání nebudou Objednatelem vyžadovány (méněpráce) a
tedy nebudou provedeny.

7.

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce či méněpráce, je Zhotovitel povinen bezodkladně vystavit
změnový list. Změnový list musí obsahovat odůvodnění zmény, přesný soupis praci a dodávek včetně
ocenění a musí být odsouhlasen oprávněnou osobou Zhotovitele a oprávněnou osobou Objednatele. Poté

_
je Zhotovitel ihned povinen zhotovit k odsouhlasenému změnovému listu návrh dodatku ke smlouvě o
tilo u předat ho opnívněnéosobě Objednatele pro věci smluvní k odsouhlasení. Objednatel je povinen
do 15 kalendářních dní návrh dodatku odsouhlasit nebo vznést proti němu námitky, přiČemŽ tato lhŮta
nemá vliv na termín dokončení,

čhnek VII.
Platební podmínky
1.

Obj ednate l nepo skytuj e Zhotov itel

i žádnézálohy

2.

platby budou probíhat výhradně v

CZKa rovněž veškerécenové údaje budou

J.

Cena díla bude Objednatelem hrazena bezhotovostně na základě daňového dokladu (faktury), k němuŽ
musí být připojen smluvními stranami podepsaný zjišťovacíprotokol - soupis provedených prací a
dodávek n et"n§ni po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený

.

uváděny v této měně.

oprávněnou osobou Obj ednatele.
4.

Zhotovitel je oprávněn účtovatdaňovým dokladem pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném
oprávněnou osobou Objednatele. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn
úětovat jen po dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutÍ, které
potvrdí jeho nárok.

5.-práce a dodávky, u kteqých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kteďch nedošlo k dohodě o
provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízeni, ze kterého pořídí
iapi, . uvedením důvodůobou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, kteréje pro
obě strany závazné. Náklady naznalce nesou obě strany napolovic.

6.

Dílo je realizováno v režimu přenesené daňové povinnosti podle ustanovení § 92a a dle § 92b aŽ 92e
zákonaě.23512004 Sb., o dani zpíidanéhodnoty, v platném znění (dále jen,,zákon o DPH").

7.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona.

8.

Zhotovitel vystaví fakturu do 15 dnů po protokolárním předáníapíevzetí dokončenéhodíla" souěástí
bude soupis skuteěně a řádně provedených prací vystavený zhotovitelem apofurzený objednatelem.

9.

objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury až do výše l0%o z ceny díla bez DPH v případě, Že Při
předání dflá budou v protokole o předání apíevzeti díla uvedenyjakékoliv vady 1 nedodělky nebránící
užívání.objednateljó povinen uhradit pozastavenou ěástku do 30 dnů ode dne, kdy objednatel písemně
potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího íizení.

l0. Nenili dohodnuto jinak, je splatnost faktur stanovena dohodou smluvních stran do 30

dnŮ od doruČení

faktury objednateli. Doruěení faktury se provede osobně na podatelnu Objednatele nebo doporuČeně
prostřednictvím držitele poštovnílicence.

l 1. platba bude provedena bezhotovostně na úěet Zhotovitele uvedený na faktuře.
12.

V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplnéúdaje dle této smlouvy, je Objednatel
opiávněn fakturu ve lhůtě do data její splatnosti vrátitZhotoviteli, vždy však s uvedením dŮvodu, proě
tát eini. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou, Oprávněným

vrácením faktury přestává běžet původnílhůta splatnosti, Nová 30-ti denní lhůta splatnosti poěíná běŽet
dnem doručeníopravené nebo nové faktury Objednateli.

čHnek VIII.
staveniště

l.

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 5 pracovních dnů, po uzavření této
smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemžZhotovitel je povinen staveniště
v uvedeném termínu píevzít.

O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli sepíšeoprávněná osoba Objednatele pro věci technické
písemný protokol, ktený bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, znichžkaždá smluvní strana obdržípo
jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za den předání Staveniště
se povžuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušnéhoprotokolu,
3.

Součástípředání a píevzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli. Objednatelje
povinen předat Zhotoviteli dokumentaci pro provedení stavby věetně dokladové části. Převzetí
dokumentace bude potvrzeno v protokolu o předání apřevzetí staveniště.

4.

Zhotovitelje povinen před započetímvýkopových prací zabezpeéit na svůj náklad vy{ýčeníveškerych
stávajících sití azařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto

zařízení.Zaveškeré způsobenéškody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném
rozsahu odpovědnost Zhotovitel.

5.

Zhotovitel zajišťujepřípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištěníenergií potřebných

6.

Ode dne píevzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do dobyjeho
předání Objednavateli, Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu zapíoyoz na staveništi.

k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní úěet,

7.- Zhotovitel se

zavazuje, udržovat napřevzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat
vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

8.

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeréplatné technické a právní předpisy, tykajici se zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízeni, požámí ochrany apod.
Všechny úkony musí b;it prováděny tak, aby nenarušily provoz v okolí stavby, životni podmínky osob
užívajícíchbudovy a prostory v lokalitě a jejich bezpečnost, Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známa
rizika související s prováděním prací na pozemních komunikacích zaprovozu.

9.

Zhotovitel bude mít v průběhu realizace
odpovědnost za:

a

dokončovánípředmětu díla na staveništi výhradní

a)

zajištění bezpeěnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště
v uspořádaném stavu za účelempředcháaeni vzniku škod; a
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh praci, bezpečnostních a
dopravních opatření pro ochranu staveništé, materiálů á tecňniky vnósených ZÚotovitelem na
staveniště, jakož i odpovědnost za zajišténíopatření pto zabezpeěení bezpečnosti silničního
provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného
dopravního značení;a
c) provedení veškerlých odpovídajícíchúkonůk ochraně životního prostředí na staveništi i mimo
ně a k zabránéní vzniku škod znečištěním,hlukem, nebo zjiných důvodůvyvolaných a
způsobených provozní činnostíZhotovitele, likvidaci a uskladňování veškeréhoodpadu,
vznikajícího při ěinnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
10. Zhotovite| až do konečnéhopředání staveniště po ukončeníprací zodpovídá za bezpečnézajištění
staveniště vůčiokolnímu provozu a chodcům.
l 1. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpeěení staveniště dle podmínek stanovených
právními předpisy k bezpeěnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovidázabezpeěnost a ochranu zdravi
všech osob v prostoru staveniště a zabezpeěijejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, za

a provoz na staveništi, za bezpeéně ohrazené staveniště, za dodržení hygienických,
bezpečnostníchapožámích předpisů v prostorách staveniště a dodržovánípředpisů !ýkajícíchse ochrany
životniho prostředí.
pohyb

12. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobiléa řádně
proškolené v předpisech bezpeěnosti aochrany zdravípři práci.

13. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů od protokolárního předání apíevzeti díla staveniště zcela
vyklidit a provést závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, jinak je Objednatel
oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a Zhotovitel je povinen uhradit
Objednateli veškerénáklady a škody, které mu tím vznikly, přičemžbere na vědomí, že v,ýše těchto
nákladů a škod můžebýt vyšší,než by byly náklady, které by zatim účelemvynaložil Zhotovitel.
14. Pozemky a komunikace dotčenévýstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu, nebude-li
. Objednatelem stanoveno jinak.

čHnek IX.
stavební deník

1,

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o všech pracích a ěinnostech, které provádí
v souvislosti s předmětem díla, stavební deník alespoň v jednom originále a dvou prupisech dle ust. § 157
stavebního zákona, ato až do dne odstranění všech vad a nedodělků.
Poté je Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli.

2.

Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti
jakýchkoli osob na staveništi.

3.

Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba - stavbyvedoucÍ,
_ktery musí být v tomto deníku uveden. V případě mlěny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení
stavebního deníku musí b;ft tato skuteěnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

4.

Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět zápisy technický dozor Objednatele,

5,

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažujízazměnu smlouvy, ale sloužíjako podklad pro vypracování
dodatků a změn smlouvy.

6.

Zhotovitel je povinen vést pro úěely řádné, průběžnéa přesné evidence, Změnové listy veškených změn
díla.

7,

autorský dozor, pověření zástupci Objednavatele a Zhotovitele a dále příslušnéorgány státní správy.

Zhotovitel je povinen vypracovat a do Zménových listů uvést stručný, ale přesný technický popis
vícepracínebo změn díla a jejich podrobný a přesný soupis prací a návrh na zvýšeníěi sníženíceny.
objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje navyzvání Zhotovitele. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i
odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určeníkde a kdy vícepráce vznikly a z jakého
důvodu.

čHnet< X.

provódění díla

l. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na svůj náklad a na své nebezpeěí a na vlastní
zodpovědnost ve sjednané době.

2.

Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně s vynaloženímnáležitéodborné péčea je povinen

3.

Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpeěí Zhotovitel odpovědnou osobou

4.

dodržovat všechny příslušnéobecně závazné právní předpisy i technické ajiné závazné normy.

-

autorizovanou osobou v oboru "dopravní avodohospodářské stavby" ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb.
_ o výkonu povolaní autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýru a techniků
činných ve výstavbě, ve znéni pozdějších předpisů. Zhotovitel zabezpeěi, že odborné ptáce a ěinnosti,
které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel
s odpovídajícíodbornou způsobilostí.

Při

provádění díla postupuje Zhotovitel v souladu s touto smlouvou, přísluŠnouprojektovou
dokumentací, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud jsou či budou vydána. Zhotovitel je povinen
dodržovat veškeré příslušnéČSN a dalšírelevantní normy a bezpeěnostní předpisy, veškeré zákony a

jejich Prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne
jakákoliv škod4 nese veškerévzniklé náklady Zhotovitel.

5.

VeŠkeréodborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající
PřísluŠnoukvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel napožéÁáníObjednatele poviňen
doložit.

6.
.
7.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném
rozsahu dle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen stejným způsobem jako sebe smluvně zavžaat subdodavatele, které v souladu se
smlouvou použije ke splnění svého závazku.

8.

Zhotovitel zabezpeěí i vŠechna souvisejícíplnění apráce,jakojsou veškerá povolení ajiné náležitosti
Potřebné i uŽÍvání veřejných ploch dotčených prováděním díla, potřebná povolení při případném
omezení provozu, bezpečností opatření.

9.

Zhotovitel bude při provádění díla používatpouze materiál první jakosti a na požádáni je povinen
předloŽit doklady prokazující tuto skutečnost, Pokud by byly zjištěny nesrovnalosii ohlednějaiosti,je
Povinen tuto skuteČnost okamžitě řešit a sjednat nápravu v souladu s touto smlouvou.

l0. Zhotovitel je povinen provádět dŮslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších
věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty,
-prohlášení o shodě, certifikáty, záruění dokumentaci podle této smlouvy.

1

l. ZjistÍ-li Zhotovitel

při provádění díla skryté překáňky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez
odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu dalšípostup,

12. Zhotovitel je povinen
vyžadovaných prací.

bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace

13. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla na kontrolních dnech, které
bude organizovat Objednatel minimálně lx fýdně. Kontrolního dne jsou povinni se účastnitpověření
zástupci obou smluvních stran. Zhotovitelje povinen v případě potřeby nebo požadavku Objednavatele
zajistit ÚČast svých subdodavatelů. Objednatel můžepřizpůsobit režim těchto kontrolních dňů intenzitě
a důležitostiprávě prováděných prací,

14. Zhotovitel v plné míře zodpovídáza bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a
zabezpeěí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckam i.
15. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požámí a ekologické předpisy na pracovištích Objednatele. Je
Povinen PouŽÍvat pouze zaíizeni schopná bezpečného provozu, určit způsob ochrany a pievence proti
ÚrazŮm u svých zaměstnanců i u ostatních osob, které mohou být přítomny na pracovistích objednátele.

16, Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilípro výkon činností
prováděných v objektech Objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblástech BoZp,
PoŽární ochraně (dále jen PO), hygieně práce a ekologii dle platných právních předpisů.
17. Pokud ěinností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenutÍ, nedbalosti nebo neplněním podmínek vypl;ývají cích ze zákona,ČSN nebo jiných norem nebo
vyPlývajících ztéto smlouvy, je Zhotovitel povinen bezzbyteénéhoodkladu tuto škodu odstranit a neníli to moŽné, tak finančně nahradit. Veškerénáklady s tím spojené nese Zhotovitel.

se zavazuje, že bude mít zajištěny veškeré předepsané a požadované zkoušky, revize
vyplývající z obecně závazných předpisů a platné legislativy.

18. Zhotovitel

19.

na místě

plnění

ěistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na
po ukoněenipraci zhotovitel provede
úklid

nečistoty vznik

ivšech prostor,

avyužival.

20. Okolí stavbY nesmí být nadměrně zatěžováno hlukem a prachem ze stavební
činnosti.

2l, Yznikne-li Před zahájením provádění díla, v pruběhu provádění
Bozp, zhotovitel to bezodkl adně p ísemně oznámi objednatel i.

22..

díla zákonná nutnost určit koordi nátora

vpruběhuj

vlastní náklady.

23,

píffiil
arrvlvvllv
q

kterou

uplatní
ovat na

Prací narazí na archeologické nátezy. je povinen přerušit práce a
a vŠechnY dotČenéorgány státní správy ěi jiné dotěené orginizace.
o dalŠÍmPostuPu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele

čHnek XI.

předdní díla

l,

díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli. Dílo se přitom pokládá
za
Pokud nevYkazuje vady či nedodělky a pokud bylý sphěny veškerépóarintý stanovené

vou.

2,
3,
4.

Zhotovitel oznámí nejméně 5 pracovních dnů předem Objednateli, žedíloje připraveno
k převzetí.
O Pruběhu Přejímacího řízení sepíšeoprávněná osoba Objednatele protokol o předání
a převzetí díla.
zhotovitel je povinen předat objednateliveškeré nezbytnédoklady zejména:

stavební deník;
atesty a certifikáty použitých materiálů;
doklady o provedenýcb zkouškách;
záPisY o Provedení a kontrole zakryvanýchprací, doloženídokladů o
,,dohlídce správců sítí,,
po dokončeníprací (v případě provádění prácí v blízkosti inženýrských
sítí)
dokumentaci skutečnéhoprovedení stavby čijejíchčástí;

vy

žadov aná geodet ická zaměř eni

prohlášení o shodě;
doklady o likvidaci odpadů;
ostatní doklady požadované stavebními úřady pro umožněníkolaudace staveb;
vyjádření vlastníkůdoěasně dotčených pozemků;
dokladY a záPisY o převzetí částídíla jiným vlastníkem, případně správcem (např.
správcem
toku apod.);
fotodokumentace včetně popisků na CD;
geometrické plány;
jiné dokumenty nutné k předání a převzeti díla.
5.

V PříPadě, Že Zhotovitel nepředloži některý zvýše uvedených dokumentů, staví se běh
lhůty pro
ukonČeníPřejímacího řizení, ktery pokračuje ažpó předloženi chybějících
dokumentů.

Protokol o předání apřevzeti díla bude obsahovat zejména:
r označeníObjednatele a Zhotovitele díla
o označenídíla
o datum uzavřeni smlouvy o dílo vč. čísela datuzavřenijejich dodatků
o zahájení a dokončenipracína zhotovovaném díle
. soupis drobných vad a termín jejich odstranění
o prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá

-T

.
.
o
o
o
o
7

,

seznam předané dokumentace

soupis nákladů odzahájení po dokončení díla
termín vyklizení staveniště
datum ukončenízáruky na dílo
datum a místo sepsání zápisu
jména a PodPisY osob oPrávněných jednat ve

věcech technických za objednatele a Zhotovitele.

Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv,
co budou považovat za nutné.

9.

V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci
v termínu společně dohodnutém, nejpozději vš
Obj ednatelem stanoveno j inak. Pokud Zhotnv ite
Objednatel oprávněn odstranit vady sám či pro
odstranění vad bude mezi stranami sepsán p.Ótol
obdobně užijíbod 8. a l0. tohoto Čtanlu této smlouvy.
ředání apřevzetí, má se zato, že okamžikem tohoto
sán, a to ve znění podepsaném Objednatelem.
Zhotovitele odmítnout jeho podpis, v takovém
í a převzetí.

kolaudačnízávady ve lhůtě určenév zápise o
i kužívánípředmětu smlouvy. O odstianění
stranami zápis. V ostatním se obdobně použije bod 9.

čHnek XII.

Záručnípodmínky

l.
2.

Záručnídoba na dí|o činí60 měsíců a poěíná běžet ode dne řádného
předání a převzetí dilabez vad a
nedodělků.

Zhotovitel ručíza úplnéa kvalitní provedení
zadávacími podklady, platnými normami ČSN

technických a uživatelských standardech a v techn
výrobci použi!ých materiálů a touto smlouvou po
J

6.

Zhotovitel, odPovídá zavady, které má dílo v době předání apřevzetí,které
se projeví v záručnídobě,
ZavadY díl4 které se projeví pozáruěnídobě, odpov'ídáZhoto;itel jeniehdy,
poiud';";i"t příčinou bylo
porušenípovinností Zhotovitele.
zhotovitel neodpovídá zavady způsobené poškozením živelnou událostí
nebo třetí osobou,

Zhotovite
ob
vady nese
dnŮ Po

7.

k odstranění reklamovan é vady,nejpozději však do patnácti
Že reklamac i neuznává.Náklaáy nu oO.t.unení reklamované
ch až do roáodnutí soudu.

Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším
termínu, nejdéle však do 30 dnů (v

PříPadě havárie do 5 dnŮ) od uplatnění reklamace nebo ve-lhůtě, která bude pro ten účelsjednána.
8

JestliŽe Zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu,

Zhotovitele vadu odstranit sám nebo zapomocí třetí osoby.
9.

je

objednatel oprávněn na náklady

ovedené opravy Objednate|i provede Zhotovitel
ou záruku ve
převzetí opra
zeni o předán

l0. Nák|ady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel.

l0

-i
čHnek XIII.
Odpovědnost za škodu

l. Nebezpečíškody na realizovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání
převzetí dí|a.

a

2.

Na Objednatele píecháai nebezpeěí škody na realizovaném díle předáním apíevzetím dila.

J.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů azavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických čijiných

škodlivých látek na stavbě.

4.

Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při
jako důsledek porušení povinností azávazků zhotovitele dle této smlouvy.

5.

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškozeníkomunikací, způsobené jeho
provozem nebo činností.

6,

Všechny plochy dotčenévýstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, budou po
skončení pracíZhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčenéplochy uvedeny do původniho nebo

a užíváni dila

projektovaného stavu.

7.
8.

Škodaie splatná vždy do 30 dnů od jejího vyúětování Objednatelem.

9.

Zhotovitel je povinen zavánat své subdodavatele ke stejnému rozsahu pojištění,kjakému se touto
smlouvou zavánal Zhotovitel, pokud subdodavatelé nebudou spolupojištěni v pojistné smlouvě

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít sjednánu účinnoupojistnou smlouvu
(případně dodatek pojistné smlouvy) pro případ způsobeníškody v souvislosti s výkonem předmětu této
-smlouvy s pojistným plnění v min. \nýši 1.000.000,- Kč, kterou Zhotovitel předá Objednateli v kopii
nejpozději ke dni uzavíeni této smlouvy o dílo a kdykoliv na požádání ji v originále předloží
Objednavateli k nahlédnutí.

zhotovitele.

l0. V případě, že při činnosti prováděné Zhotovitelem dojde ke způsobáníprokazatelné škody Objednateli,
nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným dle této smlouvy, je Zhotovitel povinen
§rto škody uhradit z vlastních prostředků,

Clánek XIV.
Sankce

l.

V případě prodlení Zhotovitele

2.

Zhotovitel je povinen v případě, že nedodržítermín vyklizení a vyčištěnístaveniště zaplatitObjednateli
smluvní pokutu ve v,ýši 1.000,- Kě zakaždý i zapoéaty den prodlení.

3.

Zhotovitel je povinen v případě, že nedodržítermín k odstranění vady či nedodělku uvedených
vprotokolu o předání apíevzeti, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kě za každou
jednotlivou vadu či nedodělek akaždý i zapoěaty den prodlení.

6.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti
Úrok z prodlení ve výši 0,05 Yo z dlužnéčástky dle příslušnéfaktury zakaždý i zapoéaťýden prodlení.

7.

Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.

8.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením
smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

se splněním termínu uvedeného v Článku V, této smlouvy - dokoněení
díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kě zakaždý i zapoéaty
den prodlení.

9.

V případě, že závazek provést dílo zanikne

před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní

pokuty, pokud vznikly dřívějšímporušením povinností.

l0. Smluvní pokuty

se nezapočítávajína náhradu případně

vzniklé škody.

Clánek XV.
Odstoupení od smlouvy
Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného porušení této smlouvy

1.

druhou smluvní stranou.

Zapodstatné porušení smlouvy se povžuje zejména:

2.

o
o
o
o
.
.

o
2o

zastavení či přerušeni praci zhotovitele na zhotovovaném díle na více než 15 dnů
prodlení Zhotovitele se splněním díla z důvodůna straně Zhotovitele, delšímjak l5 dnů
provádění díla v rozporu s touto smlouvou
zhotovitel vstoupí do likvidace
úpadek Objednatele nebo Zhotovitele ve smyslu zákonaé.18212006 Sb., insolvenění zákon

opakované nedodržování ČsN, závazných dokumentů ěi předpisů (zejména předpisů pro
bezpeěnost práce, požámi bezpečnost apod.)
jestliže Zhotovitel řádně a včas neprok éžetrváníplatné a úěinnépojistné smlouvy dle Článku XIII.
iéto smlouvy či jinak porušíustanovení Článt<u XIII. této smlouvy
zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo
mohly mít vliv na uýsledek zadávaciho íízeni

Úeinry odstoupení od smlouvy nastávají dnem doruěení písemného oznámení o odstoupení druhé

J.

smluvní straně.
4.

V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařizení staveniště
nejpozději do l0 dnů od účinnostíodstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je vtakovém
případě povinen uěinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabráínil vzniku škody hrozícíObjednateli
v důsledku ukončeníčinnostíZhotovitele a o těchto opatřeních Objednatele bezprostředně informovat.

V opačnémpřípadě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
Objednatel se zavazuje píevzíta Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokoněené

dodávky do 5 dnů ode dne účinnostiodstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude
pořízen oběma stranami zápis s náležitostrni protokolu o předání apřevzeti díla, tj, bude v něm podrobně
popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán
způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad
právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takoqých vad.

5.

6.

Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy ajejím ukoněení trvají
a zůstávají v platnosti ujednání stran týkajícíse odpovědnosti za vady díla, záruky zajakost a záruění
lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díl4 náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

na náhradu škody a jiné sankce, které za trváni
Zánlkem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků
smlouvy vznikly.

čHnek XVI.
wastnictví
l. Vlastníkem zhotovovaného
)

díle je Objednatel,

Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení dilapíechání odpovědnost za škodu způsobenou na díle,
a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí
Objednatelem.

J.

Veškerévěci, podklady a dalšídoklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se
součástídíl4 zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zistává osobou oprávněnou k jejich

I2

zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na
a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a
oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

výmu Objednatele,

ČHnek XVII.
zúvěrečndustanovení

1.
2.

3.
4.
5.

Smlouva nabývá platnosti a úěinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenýmijako dodatek ke smlouvě s pořadovým
číslem,podepsaným i oběm a sm luvn ími stranami.
Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Zhotovitel není oprávnén bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyp|ývající ztéto
smlouvy třetí osobě.

Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinnýmnebo neplatným, se smluvní
strany zavazují bez zbyteěného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost
některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

6,
2
7.

Obě strany smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem
souhlasí a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vižně a
srozumitelně, nikoliv v tísni zanápadné nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
Tato smlouva je vyhotovena ve ětyřech stejnopisech, znichž Objednatel obdržítři vyhotovení a jedno

zhotovitel.

8.

Uzavřeni této smlouvy bylo schváleno představenstvem Sdruženíměst a obcí Bukovská voda dne
17 .122020, usnesením é. 105 12012020.

9.

Nedílnou souěástí této smlouvy je příloha - Položkový rozpočet

V Dolním Bukovsku dne

,..

V Českých Budějovicích dne 4.,t,2o2,1
zazhotovltele:

L

4;-

Ing. Bohumil

K

,1

Jan Čutka ml.
jednatel společnosti D.I.M. spol. s r.o.

D.a.W.
R.0.
SPOL. s
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