
Smlouva o dílo
uzavřena podle § 2586 a náskdujIcích zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: 2138

1. Smluvní strany
1.1 Objednatel'

se sídlem:
objednatele zastupuje:
ve věcech smluvních

ve věcech technických:

e-maily:
lČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
(dále jen ot!jednate|)

Obec vikýřovice
Petrovská 168, 788 13 vikýřovice
Václav Mazánek, starosta

00635898

Česká spořitelna, a.s.
1905613359/0800

1.2 Zhotovitel:
se sídlem:
registrace:
zhotovitele zastupuje:
ve věcech technických:

e-maily:
lČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
čIslo účtu:
stavbyvedoucí:

osvědčeni o autorizaci č.

(dále jen zhotovitel)

JR STaKR s.r.o.
U Stadionu 1999/9A ,792 01 Bruntál
C 33800 v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
Roman Strohner, jednatel společnosti

28596854
CZ28596854
Komerční banka, a.s.

2. Předmět smlouvy
2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - dodávek a stavebních prací v rozsahu zadávacího

řízeni s názvem ,,vikýřovice - rekonstrukce MK - ul. Sadová, Mlýnská, u Hájenky" (dále též
.dílo") v rámci projektu podpořeného z Ministerstva pro místní rozvoj program Podpora obnovy a
rozvoje venkova, název projektu ,,vikýřovice - rekonstrukce MK - úl. Sadová, Mlýnská,
U Hájenky" pořadové Číslo - 117144, konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle
projektové dokumentace a výkazu výměr vypracované projektanty pro část ulice Mlýnská,
U Hájenky Ing. Zdeněk Vitásek, se sídlem U tenisu 2625/1, 787 01 Šumperk, IČO: 03938760,
ČKAIT 1202000, autorizace v oboru dopravní stavby. pro část most ulice U Hájenky PENGAN a.s.,
se sídlem Uničovská 2944/18, 787 01 Šumperk, IČO: 24666602, zodpovědný projektant Ing. Jan
Karger, ČKAIT 1200988, autorizace v oboru mosty a inženýrské konstrukce, a pro část ulice
Sädová TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., se sídlem Nemocniční 1852/53, 787 01
Šumperk, IČO: 63320819, zodpovědný p'ojektant Ing. Filip Brtna, ČKAIT 1201995, autorizace
v obom stavby vodního hospodářstvl a krajinného inženýrství a dopravnl stavby a další viz
projektová dokumentace (dálé jen ,,projektová dokumentace") a dle zadávacích podmínek této
zakázky.
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Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, Z hlediska technického a
technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se
provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízeni pro
instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedeni všech potřebných zkoušek zabezpečí
zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve dvou vyhotoveních nejpozději ke
dni odevzdánl a převzetí dokončeného díla.

2.2 Veškeré požadavky vyplývajici ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této smlouvě
výslovně uvedeny, jsou pro plněni předmětu smlouvy závazné.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plněni podle této smlouvy.
2.4 Provedením díla se rozumí úplné. funkční a bezvadné provedeni všech stavebních a montážních

prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činnosti
spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívánI, V této
souvislosti je zhotovitel zejména povinen, pakliže toto vyplývá ze stavebních předpisů, zadávací
dokumentace či projektové dokumentace:

2.4.1 zajistit vytýčení inženýrských síti v prostoru prováděných prací včetně provedeni nezbytných
opatřeni nljmých pro neporušenl veškerých inženýrských síti během výstavby (tímto se
výslovně rozumí to, že zhotovitel není povinen zjišt'ovat trasy a druhy inženýrských sítí
vedoucích přes staveniště, toto zjišťováni je povinen provést objednatel):

2,4.2 zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné prováděni a ukončeni díla v návaznosti
na výsledky průzkumů předložených objednatelem;

2.4.3 zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedeni díla:

2.4.4 provést bezpečnostní opatřeni na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel
v místech dotčených stavbou):

2 4,5 provést opatřeni k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány;
2.4.6 zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi;
2.4.7 zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí:
2.4.8 projednat a zajistit zvláštní užíváni komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených

poplatků a nájemného, zajistit povdení k uzavírkám:
2.4.9 zajistit dopravní značeni k dopravním omezením, jejich údržbu, přemist'ování a následné

odstranění;
2.4.10 zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahujícI se

k prováděnému dílu včetně pořízeni protokolů, zajistjt atesty a doklady o požadovaných
vlastnostech výrobků (prohlášeni o shodě):

2.4.11 zajistit odvoz, uloženl a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy;
2.4.12 uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,

příkopy, pmpustky apod-);
2.4.13 dodržet obecné podmínky stanovené správci inženýrských síti, stanovené dotčenými orgány a

vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury;
2.4.14 zajistit koordinační a kompletačnl činnost celé stavby;
2.4.15 v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrná místa médii potřebných pro realizaci díla

a uhradit náklady na odběr těchto médii;
2.4.16 provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikaci či škod na

nich:
2.4,17 vhodně zabezpečit staveniště;
2.4.18 zajistit v průběhu realizace díla pInou součinnost všech svých zástupců se zástupci

projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců
inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky
okolních nemovitosti;
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2.4.19 harmonogram prací plně přizpůsobit požadavkům Objednatele;
2.4,20 zajistit realizaci díla tak, aby nebyl ohrožen plynulý provoz v okolí stavby nad miru nezbytně

nutnou.
2.5 Dokumentace skutečného provedeni stavby bude provedena podle následujicich zásad:

2,5,1 do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo
v průběhu provedení díla;

2.5.2 každý výkres dokumentace skutečného provedeni stavby bude opatřen jménem a příjmením
zpracovatele dokumentace skutečného provedeni stavby, jeho podpisem, datem a razítkem
zhotovitele

2.6 Dokumentace skutečného provedeni stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí
díla objednatelem ve třech vyhotoveních.

2.7 Geodetické a geometrické zaměřenl skutečného provedeni díla bude provedeno a ověřeno
oprávněným zeměměňčským inženýrem a bude předáno objednateli Sx v tištěné a lx
v elektronické formě.

2.8 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedeni
objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají
vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že
realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále též ,,ZZVZ"), zejména v souladu s § 222 ZZVZ.

2.9 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy q práce a dodávky, které jsou
obsaženy v projektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy
jsou, ale objednatel jejich provedení z jakýchkoliv důvodů nepožaduje, se nazývají méněpráce.
V případě uplatněni tohoto práva ze strany objednatele nemá zhotovitel právo požadovat po
objednateli jakékoliv dodatečné plněni či kompenzaci v souvislosti s méněpracemi při realizaci díla.

2.10 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířeni předmětu smlouvy
odsouhlaseným ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen tyto
změny neprodleně ocenit a oceněni předložit objednateli k odsouhlasenI. Po odsouhlaseni
objednatelem bude uzavřen mezi smluvnimi stranami písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po
jeho uzavřeni má zhotovitel právo na realizaci změn a jejich úhradu.

2.11 Objednatel je oprávněn, i v průběhu prováděnl díla, požadovat záměny materiálů oproti původně
navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachováni stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto
požadavky objednatele přistoupit.

2.12 zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou
díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, g. textovou část, popis prací,
výkresovou část, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se
zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že
jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativni, místní podmínky na staveništi a ve
stávajícím provozu a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla. které jsou zjistitelné
z objednatelem předaných dokladů a běžné fyzické obhlídky staveniště.

2.13 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje za smluvně sjednaných podmínek převzít předmět
díla ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení dlla zhotovďeli cenu sjednanou
touto smlouvou.

2.14 zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastni odpovědnost a na své nebezpečí.

3. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištěni
3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
3.2 Vlastníkem zařizenl staveniště, včetně používaných strojů a dalších věci potřebných pro provedení

díla. a to i těch upevněných k pozemku, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto
věcech.

3.3 Nebezpečí škody nebo zničeni stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí
objednatelem.

3.4 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají
vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta. zničení, poškození nebo znehodnocení věci.
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3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnosti těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3.6 Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených

nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být
prováděním dlla dotčeny.

3.7 Zhotovitel je povinen při provádění díla předcházet vzniku jakýchkoliv škod, V případě. že
v důsledku porušeni této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů zhotovitelem vznikne
jakákoliv škoda. nese odpovědnost za vznik škody výhradně zhotovitel.

3.8 Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo jiným osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností vyp|ývajÍcÍch z obecně závazných právních
předpisů, ČSN, EN nebo jiňých norem nebo vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady
s tím spojené nese zhotovitel.

3.9 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy uzavřít jako pojistník
3,9.1 smlouvu o pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činnosti včetně možných škod

způsobených pracovníky zhotovitele. a to ve výši odpovidajici možným rizikům ve vztahu k
charakteru stavby a jejlrnu okoli, která mohou vzniknout v průběhu prováděni díla, a to na
majetku nebo újmě na zdravl způsobenou při prováděni díla, a to v rozsahu pojistného limitu
nejméně ve výši 10.000.000,- Kč s maximálni výší spoluúčasti 20 %, dále jen ,,pojistná
smlouva", Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištěni po celou dobu prováděni díla, tj.
nejméně do dne předání díla bez jakýchkohv vad a nedodělků.

3.9.2 smlouvu o pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou z důvodu stavebních a montážních
rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací a to na
majetku nebo újmě na zdraví způsobenou při provádění díla, a to v rozsahu pojistného limitu
nejméně ve výši 10,000.000,- Kč s maximálni výší spoluúčasti 20 %, dále jen ,,pojistná
smlouva". Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištěnl po celou dobu prováděni díla. tj.
nejméně do dne předáni díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků,

3.10 Zhotovitel jakožto pojištěný z pojistné smlouvy se zavazuje současně s uzavřením pojistné
smlouvy písemně zajistit přímé zaplaceni pojistného plnění z pojistné smlouvy dle článku 3.9 této
smlouvy ve prospěch bankovního účtu objednatele, a to za účelem zajištění pohledávek
objednatele za zhotovitelem vzniklých z titulu náhrady škody na majetku nebo újmy na zdravl
způsobené při provádění díla.

3.11 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy a dokladu
o zaplacení pojistného dle článku 3.9 této smlouvy nejpo"ději do 15 dnů ode dne uzavření této
pojistné smlouvy.

3.12 Nebezpečí škody na díle a na věcech dotčených zhotovováním díla nese zhotovitel až do řádného
ukončení a předání provedeného díla objednateli.

4. Doba a místo plnění
4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí

staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. o předáni a převzetí staveniště bude
vyhotoven zápis.

4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí staveniště. Pokud
zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště, respektive práce na díle nezaháji ani ve
lhůtě 21 dnů od doručeni výzvy dle a. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy
odstoupit,

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo v nás|edujÍcĹch termínech:
Předpokládaný termln zahájeni stavby 14. 6. 2021
Požadovaná doba dokončeni stavby do max. 160 dní od výzvy k převzetí staveniště dle čI. 4.1
smlouvy (následně je třeba součinnost při kolaudaci)
Smluvní strany se dohodly, Ze dokončením díla se rozumí jeho řádné provedení a předání
objednateli. Řádným provedením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto
smlouvou a projektovou dokumentaci a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se
dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. V případě posunutí terminu z důvodů na
straně zadavatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončeni diia.

4



4.4 Do terminu dokončeni stavby budou předány zhotovitelem objednateli všechny požadované
doklady (PD skutečného provedení, geodetické zaměřeni stavby, geometrické zaměření stavby,
doklady prokazujici kvalitu díla, doklad o likvidaci odpadu, aj-).

4,5 Po dobu trvání přejímacího řfzeni přestává běžet zhotoviteli doba pro provedeni díla.
4.6 Objednatel má právo odmítnout zahájeni přejímacího řízení, nebude-li dllo řádně dokončeno,

V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně vyzvat
k převzetí, Nepředožení dokumentace skutečného provedeni včetně geodetického zaměřeni je
taktéž důvodem k nezahájenl přejímacího řízeni,

4.7 Konečné převzetí dlla objednatelem proběhne v termínu do 5 dnů od zahájeni přejimaciho řízeni,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4.8 v případě. že o to objednatel požádá z provozních důvodů na své straně, přeruší zhotovitel práce
na díle. O tuto dobu se posunou terminy sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.

4.9 v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání
provádění prací na díle nebo jeho části, učiní zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci
nepňznivých klimatických podmlnek a objednatel svým zápisem uvede, zda s přerušením
prováděni díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s přerušením prováděni
díla se termín provedeni prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou
zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět-

4.10 Místo plněni - nemovitosti viz projektová dokumentace.

5. Cena díla
5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena

v souladu se zákonem o cenách a činí:
cena díla bez DPH 8 588 010,24 Kč
DPH 21 % 1 803 482,15 Kč

cena díla včetně DPH 10 391 492,39 KČ
Smluvní strany prohlašuji, že dílo je zadáno dle rozpočtu. položkový rozpočet je přílohou
a nedílnou součástí této smlouvy, jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny
pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotkových cenách
položkového rozpočtu má zahrnuty veškeré náklady související se splněním jeho povinnosti
specifikovaných touto smlouvou a zadávacími podmínkami.

5.2 Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým
rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a
předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou
sjednanou cenu díla. Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/sn[ženi ceny,

5.3 Zhotovitel je odpovědný za to. že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5.4 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na

provedení prací a dodávek, náklady na vybudováni, udržováni a odstraněni zařízeni staveniště,
náklady na opbcení a označeni staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništnl dopravu,
přesun hmot, provedeni veškerých zkoušek a revizl nutných k ukončeni díla, náklady na energii,
vodu, topeni spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k prováděni díla,
náklady na tříděni druhotných surovin, rozebráni a roztříděni demontovaných výrobků, náklady na
zabezpečeni bezpečnosti a hygieny práce, opatřeni k ochraně životního prostředí, pojištěni stavby
a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a
zvláštni uživánl komunikace. zajištění nezbytných dopravních opatření apod.

5.5 Změna ceny:
5.5.1 zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních pracl. dodávek a služeb, jež mají být

provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů;

5,5.2 v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovidaj[ci podíl nákladů u položek týkajících se
celé stavby;
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5.5.3 pokud práce a dodávky tvořícl vlcepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak
budou oceněny dle cenové soustavy Urs nebo RTS ll/2019;

5.5.4 v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo Urs nenacházejí, mohou být ceny
stanoveny individuální kalkulaci zhotovitele; takto stanovené ceny nesmí být vyššl než ceny
obvyklé;

5.5.5 pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané
objednatelem zhotoviteli, bude změna ceny provedena na základě vyúčtováni víceprací dle
výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dilčich položek víceprací jako v případě, kdy
objednatel poZaduje provedení těchto vicepracl;

5.5.6 pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a
zhotovitel je nezavinil a nemohl je ani při vynaloženl odborné péče předvídat. a mají vliv na
cenu díla, bude změna ceny provedena na základě vyúčtováni víceprací dle výše uvedených
podmínek pro stanovení ceny dňčích položek vlceprací jako v případě, kdy objednatel
požaduje provedeni těchto víceprací

5.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody,
nákladů či ušlého zisku. které mu v důsledku méněprací vznikly,

5.7 Ke zvýšení ceny díla z důvodu víceprací může dojít výhradně jen na základě písemného dodatku
k této smlouvě. Zhotovitel má právo provést vícepráce teprve po uzavřeni takového dodatku.
Zahájí-li zhotovitel práce, které mají charakter víceprací, před uzavřením dodatku k této smlouvě,
zavazuje se je řádně dokončit, a to bez práva požadovat jakékoliv plněni, zejména zvýšení ceny
dňa, úhradu nákladů souvisejÍcÍch s těmito pracemi či vydání hodnoty, o níž se budova jako celek
zhodnotila. Ke změně ceny díla z důvodu méněprací docházl automaticky, a to v okamžiku předáni
díla nevykazujídho jakékoliv vady či nedodělky objednateli,

6. Platební podmínky
6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny

díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dňčího plněni jednou měsíčně na konci
každého kalendářního měsíce - tento den je dnem zdanitelného plnění, na základě faktur
vystavených vždy na částku rovnajici se částce uvedené jako cena skutečně provedených a
odsouhlasených prací za daný měsíc a to až do výše 95 % z ceny díla. Dňčim plněním se rozuml
rozsah a cena skutečně uvedených prací a dodávek, uskutečněných zhotovitelem v běžném
měsíci a zjištěných a předložených objednateli k poslednímu dni kalendářního měsíce, přičemž
"bývajlcl část ceny díla ve výši 5 % z ceny díla bude Nořit pozastávku splatnou následujicim
způsobem. Pozastávku ve výši 5% z ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli po předloženi
bankovní záruky dle ČI. 12.2 a násl. smlouvy. Podpisem soupisu provedených prací a zjišt'ovacího
protokolu objednatelem vzniká zhotoviteli právo fakturovat ve výše uvedeném rozsahu
odsouhlasenou cenu cHlčího pIněnl daňovým dokladem.

6.2 výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
6.3 Platby budou prováděny na základě měsíčních dHčích daňových dokladů (faktur). Nedílnou

součástl faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu
je daňový doklad neúplný. Zhotovitel dokládá soupis skutečně provedených prací formou výstupu
z rozpočtového softwaru např. ve formátu .esoupis, .unixmi, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup
z rozpočtového softwaru.

6.4 Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Stejná lhůta
splatnosti platl pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvnlch
pokut. náhrad škody aj.).

6.5 Kromě náležitostl stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen
ve faktuře uvést i tyto údaje:

- číslo a datum vystavení fáktury;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- předmět smlouvy;
- název stavby;
- označeni banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno;
- identifikační číslo a název projektu;
- lhůta sp|atnostl faktury;
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- označeni osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu:
- IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

6.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že zhotovlte| vyúčtuje práce nebo dodávky, které
neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou
náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli
s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením
nové faktury. Vrácenlm faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti, Celá lhůta
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

6.7 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele

6.8 Zhotovitel není oprávněn si peněžní prostředky poskytnuté mu objednatelem za účelem úhrady
ceny díla dle této smlouvy započíst na splnění jakéhokoliv jiného závazku objednatele, a to i
v případě, že by k tomu byl oprávněn na základě jakéhokoliv ujednání či obecně závazného
předpisu. Ustanoveni 1933 odst, 1 OZ se nepoužije.

6.9 V případě dodatečného zjištěni, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a dodávky,
zavazuje se tento tuto neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 kalendářhlch dnů
ode dne oznámení této skutečnosti

6.10 Smluvní strany se dohodly, že pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy nebo
v souvislosti s ni jsou bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezcizitelné a
nezastavitelné. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele uzavřít
smlouvu o postoupenl či zastaveni pohledávky vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ni
(dále jen "Zákaz postoupit či zastavit pohledávku").

7. jakost díla
7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkový souhrn vlastnosti provedeného díla bude dávat

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
hospodárnost, Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto
smlouvou. právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentaci, zadávací
dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i
doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným
standardem u používaných technologii a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu dlla.

7.2 Dílo se nesmí odchýlit od platných zákonů ČR a norem ČSN a obecně závazných a doporučených
předpisů a metodik. jakékohv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem
písemně odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem-

7.3 Sm1uvni strany se dohodly na l. jakosti díla. jakost dodávaných materiálů a konstrukci bude
dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí dlla.

8. Prováděni díla
8.1 Staveniště

8.1.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu dle projektu stavby, a to nejpozději 3
pracovnl dny před terminem zahájeni provádění díla dk odst. 4.1, této smlouvy.

8.1.2 Předání staveniště se uskutečni za účasti odpovědných zástupců smluvních stran. Kterými se
rozumí zejména stavbyvedoucí a osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech
technických, a odpovědných zástupců správců komunikaci. O předáni bude pořízen písemný
zápis.

8.1.3 Zhotovitel si na svůj náklad zřldí zařízeni staveniště v souladu s příslušnými předpisy. zajisti si
odběr všech médii nutných k provádění stavby a k provozováni zařízeni staveniště.

8.1.4 Zhotovitel zabezpečuje vytyčeni základních směrových a výškových bodů stavby a je povinen
objednatele před zahájením prací s výsledky geodetické činnosti seznámit.

8.1.5 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré
případné poplatky, Tyto poplatky jsou součásti sjednané ceny.
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8.1.6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti.

8.1.7 Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oploceni staveniště nebo jiné vhodné zabezpečeni a
náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8,1 8 Zařízeni staveniště zhotovitel vyklidí nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla,
pokud nebude dohodnuto smluvními stranami jinak.

8.1.9 Veškerá potřebná povoleni k užíváni veřejných ploch zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré
případné poplatky. Tyto poplatky jsou součásti sjednané ceny,

8 1 10 Nevykhdi-li zhotovitel dílo v termínu dle odst. 8.1.8 této smlouvy, je objednatel oprávněn
vyklidit staveniště pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.

8.2 Povolení pro realizaci díla, projekt
8.2 1 Objednatel předá zhotoviteli platné stavební povolenI, pokud je pro danou stavbu dle platných

předpisů požadováno, nejpozději při předáni staveniště. Další nezbytná povolení si zajisti
přímo zhotovitel.

8.2.2 Objednatel předá zhotoviteli platný projekt pro realizaci díla (příloha č. 4 zadávací
dokumentace zakázky ,,vikýřovice - rekonstrukce MK - ul. Sadová, Mlýnská, u Hájenky")
v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních. Za správnost a úplnost předané příslušné projektové
dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel má povinnost jakožto osoba odborně způsobilá
zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na
přlslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a
nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané
dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně
návrhů na jejich odstraněni a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.
Součásti projektové dokumentace jsou vyjádřenl dotčených orgánů a organizací a správců
inženýrských síti.

8.3 Stavební deník
8,3.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních

záznamů ode dne převzetí staveniště do dne převzetí celé stavby objednatelem.
8.3.2 Do deníku bude zhotovitel käždý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodujicí pro plněni

smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách které brání jejich plynulému
postupu, údaje o jakosti prací, odchylky od PD vc. jejich zdůvodněni, stanoviska zástupce
autorského dozoru projektanta ke změnám a další nezbytné záznamy dle přllohy č. 9
k vyhlášce č. 499/2006 Sb.. o dokumentaci staveb v platném znění.

8.3.3 Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději do
3 pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned.

8.3.4 Stavební deníky s originálni verzi zápisů budou součásti dokladů, které předbžl zhotovitel
objednateli k terminu zahájeni přejímacího řízeni,

8.3.5 Stavební deníky musí být k dispozici objednateli každý pracovni den, kdy jsou stavební práce
zhotovitelem prováděny.

8.3.6 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhávány stránky
s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho
oprávněným zástupce,

8.4 Kontrolní dny stavby
8,4.1 Za účelem Kontroly prováděni díla sjednají smluvní strany při předáni staveniště pravidelné

kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel,
zhotovitel je povinen se mimořádného kontrdního dne zúčastnit.

8.4-2 Smluvní strany jsou povinny zabezpečit na kontrolních dnech účast odpovědných zástupců,
dohodnutá přijatá opatření jsou pro smluvní strany závazná, pokud jsou v souladu
s uzavřenou smlouvou o dílo.
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8,4.3 Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných objednatelem
zápisem ve stavebním deníku alespoň 3 dny předem,

8.4.4 zhotovitel projedná s objednatele na každém kontrolním dni podrobný harmonogram prací a
předpoklad měsíční výše fakturace.

8.5 Kontrola stavebních prací objednatelem
8.5.1 Zástupce objednatele ve věcech technických (technický dozor stavebníka nad prováděním

stavby) má právo kontrolovat v průběhu stavby zejména, zda práce jsou prováděny podle
předané projektové dokumentace, zda jsou dodržovány techncdogické postupy při prováděni
jednotlivých části stavby, provedené práce, které budou dalším postupem zakryty, důsledné
prováděni zkoušek, dodržováni smluvních podmínek, plnění dalších podmínek uložených
orgány státní správy nebo podmínek jiných oprávněných orgánů. Za tímto účelem má
zástupce objednatele ve věcech technických přístup na staveniště, do dílen a skladů za
účelem kontroly výroby, přípravy prvků určených k zabudováni a kontroly zakoupených
výrobků pro stavbu. zjistí-li. že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby
zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem, např. dodržoval technologické
postupy.

8.5.2 Zástupce objednatele ve věcech technických je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele
příkaz přerušit práci, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví
pracovníků na stavbě nebo hrozí-li poškozeni životního prostředl nebo vznik škody na
prováděném díle. Zhotovitel je povinen činit neprodleně opatření k odstraněni vytknutých
závad.

8.5.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovni dny
předem ke kontrole pracl, jež budou dalším postupem při prováděnl díla zakryty. Provedeni
kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na
řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví.
může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato
písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně
doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po
zhotoviteli přerušeni všech prací a odkryti všech neoprávněně zakrytých části díla k provedenl
kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečl zhotovitele Zhotovitel je oprávněn pokračovat
v provádění díla až po ukončeni kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací,

8.5.4 Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dni předem prokazatelně písemně oznámit správcům
inženýrských síti a zástupci objednatele zahájeni práce v ochranném pásmu či kříženi těchto
sItl ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončeni prací a před zpětným zásypem
síti je povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a
kontrole dotčených síti. Tyto skutečnosti správce dotčených šití a zástupce objednatele
potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě nedodrženi povinnosti zhotovitele provést
řádnou výzvu dle předchozí věty jsou správci sítl či objednatel oprávněni postupovat obdobně
dle předchozího odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit
dodatečnou kontrolu dotčených síti i včetně příp. jejich opětovného odkryti. Zhotovitel je
povinen před zakrytím dotčených síti v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická
zaměřenl, která nejpozději před dokončenim díla nebo jeho části předá objednateli.

8.5.5 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na připadnou nevhodnost jeho
pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů.

8.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
8.6.1 Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen seznámit zástupce objednatele ve

věcech technických a další zaměstnance objednatele, kteří mohou vstupovat na staveniště,
s bezpečnostními riziky, kterým mohou být při výkonu funkce na staveništi vystaveni. Seznam
rizik předá zhotovitel zástupci objednatele ve věcech technických v písemné podobě, Pokud
se při postupu prací změní situace na staveništi a dojde ke změně rizik, je zhotovitel povinen
provést nové seznámeni s dalšími riziky.

8,6 2 Před zahájením stavebních prací seznámí také objednatel zástupce zhotovitele
s bezpečnostními riziky vyp|ývajĹcĹmi z provozní činnosti objednatele. Seznam rizik předá
objednatel zhotoviteli v písemné podobě a zástupce zhotovitele s nimi prokazatelně seznámí
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své zaměstnance a poddodavatele, kteří budou vstupovat na předané staveniště, případně
jiné oprávněné osoby, pokud jsou pověření kontrolní a dozorčí činnostl.

8.6.3 Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi
seznámí své pracovníky pohybujici se na stavbě.

8.6.4 Zhotovitel v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců
(u svých poddodavatelů) po celou dobu prováděni díla. Zhotovitel je povinen zajistit
bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních,
hygienických. požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny
zaměstnance na stavbě vstupní školeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární
ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plněni těchto
povinnosti zabezpečl ve svých smluvních vztazích s poddodavateli.

8.6.5 Zhotovitel předá objednateli seznam zaměstnanců, a to jak vlastních, tak i svých
poddodavatelů, kterým je povolen vstup na předané staveniště, a bude tento seznam
průběžně aktualizovat. zajisti, aby tito zaměstnanci měli vizitky se jménem a označení
zaměstnavatele.

8.6.6 Zhotovitel zajisti vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na
staveništi v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. jeho odpovědnost zahrnuje
též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržuji na staveništi.

8.6.7 Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají,
a za to, že mají potTebné speciální zkoušky k jejich výkonu. které jsou platné po celou dobu
výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli
podrobeni vstupní lékařské prohlidce, na základě které jsou schopni výkonu práce v jejich
profesi, U profesi, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné lékařské
prohlídky.

8,6.8 Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a prostředky
přislušejíchni pro danou profesi a nese odpovědnost za to. že je budou zaměstnanci řádně
používat,

8.6.9 Zhotovitel vydá požární řád, pokud se bude jednat o činnost se zvýšeným požárním
nebezpečím, požárně-poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, které na
staveništi viditelně umísti. Staveniště vybaví hasebními prostředky

8.6.10 Zhotovitel v plné miře zodpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně vzniknou třetím
osobám v důsledku prováděni stavby.

8.6.11 Zhotovitel pouči své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi včetně systému
vnitrostaveništni dopravy a výtahů o používání strojního zařízeni a o pravidlech pro provádění
pracl s otevřeným ohněm podle platné vyhlášky, kterou se stanovi podmínky požární
bezpečnosti při svařování a nahříváni živic v tavných nádobách

8,6.12 Zhotovitel upozorni objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na
staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob zdržujicIch se
na staveništi s vědomím objednatele či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu
technických zaňzení a objektů.

8.6.13 Zhotovitel v plné miře odpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně budou
způsobeny třetím osobám v důsledku prováděni stavby, dále za škody způsobené okolnostmi.
které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plněni závazků ze
smlouvy o dílo.

8,6.14 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetři úraz a sepíše o něm záznam
vedoucl pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele,
v souladu s platným právním předpisem (nař. vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence
úrazů, hlášenl a zasílání záznamů o úraze. v platném znění)

8.6.15 ze zákona 309/2006 Sb. §14 plyne pro objednatele, budou-li na staveništi působit
zaměstnanci vÍce než jednoho zhotovitele stavby, musí být na stavbě koordinátor bezpečnosti
a ochrany zdraví. Zhotovitd zajistí v průběhu realizace stavby veškeré podklady a informace
pro činnost a součinnost a zaváže všechny subdodavatele popř. jiné osoby k součinnosti
s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizaci stavby.
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8.7 Ochrana životního prostředí
8,7.1 Zhotovitel bude používat techniku a zařizeni sp|ňujÍcÍ požadavky na ochranu životního

prostředí a to z pohledu emisi výfukových plynů, hlučnosti, v odpovidajlchn technickém stavu,
bez zjevných úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachyceni úniků
provozních kapalin do půdy a vody (havarijní soupravy, záchytně vaničky, sorbent).

8.7.2 Odpady bude třídtt a likvidovat v souladu s příslušnými legislativnkni předpisy a v souladu
s požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní
správy, případně ve smlouvě o dílo.

8.7.3 Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálii, materiálů, ropných látek nebo
provozních náplni z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví a
zabráni zasaženi přirodniho prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstraněni oznámi
neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora V případě větších úniků je ohlásí
vodoprávnímu úřadu.

8 7.4 Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatřeni ke
sníženi prašnosti. Bude provádět úklid komunikaci a chodníků. Stavební materiály. stroje a
zař'ízeni pro zabudováni do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně
v prostorách a nádobách chránicich je před poškozením s dostatečným zabezpečením
ochrany životního prostředí. Materiály, zařizení i odpady budou řádně označeny a vybaveny
předepsanou dokumentaci.

8.8 Ostatní podmínky pro realizaci díla
8.8 1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní odpovědnost V případě

prováděni dalších prací jiným zhotovitelem musí zhotovitel svůj postup koordinovat na základě
pokynů objednatele

8.8.2 Zhotovitel bude při realizaci stavby postupovat s odbornou péči, stavba bude realizována dle
odsouhlasené a schválené projektové dokumentace, stavebního a vodoprávního povolení,
dalších rozhodnuti dle zvláštních předpisů, zákonů, vyhlášek a čsn platných v době
provádění díla, pokud nebude v průběhu realizace smluvním dodatkem ujednáno jinak.

8.8.3 Zhotovitel zajišt'uje zařlzení staveniště, vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských
síti, jejich zabezpečeni po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sltl zápisem ve
stavebním deníku, příp. jinou formou.

8.8,4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně
nemovitosti bezprostředně sousedÍcÍch s místem realizace, pokud to charakter stavby
vyžaduje v rámci svého zařízeni staveniště a to takovou formou, aby nebyl omezen provoz
uživatelů objektu a jejich návštěvníků.

8.8.5 Zhotovlte| je povinen po provedeni prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního
stavu a zápisem o předáni a převzetí je uklizené předat jejich v|astnikům.

8,8.6 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat
souhlas objednatele se zakrytím předmětných části díla. Nedostaví-li se objednatel ke
kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu
objednatele.

8.8.7 Zhotovitel je povinen postupovat při prováděni díla dle pokynů objednatele a technického
dozoru. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost
jeho příkazů.

8.8.8 Zhotovitel je povinen v průběhu prováděni díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci
prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou
nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předáni díla.

8.8.9 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Při převzetí staveniště
zhotovitelem je zhotovitel povinen předložit objednateli charakteristické vzorky použitých
mateňálů (zejména obsypový materiál).

8.8.10 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré
podzhotovitelské práce a nese za né odpovědnost. jako by je prováděl sám.

8.8.11 Zhotovitel je oprávněn změnit podzhôtovitele, pomocl kterého prokázal splnění kvalifikace. jen
v numých a závažných případech a to s předchozím písemným souhlasem objednatele,
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přičemž nový podzhotovitel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými
kvalifikačnimi předpoklady, které původní podzhotovitel prokazoval za uchazeče v rámci
výběrového řlzenl, Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený podzhotovitel prokázat
na vyzváni objednateli a ten nesmí souhlas se změnou pocIzhotovitele bezdůvodně odmímQUt.
pokud mu budou všechny předmětr]é dokumenty předloženy.

8-8.12 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný
seznam všech podzhotovitelů včetně výše jejich podílu na prováděni díla. Tento přehled je
povinen na požádánl předložit objednateli.

8.8,13 Zhotovitel je na vyžádání povinen předložit na veškeré práce technologické postupy.
8.8.14 před předáním a převzetím díla bude dílo podrobeno komplexnímu vyzkoušeni - odzkoušeni

skupin st'Qjů a zařlzenl ve vzájemných vazbách a prokázáni, že dílo je schopno provozu.
zhotovitel musí uvést zařízení do chodu a musl je udržovat v nepřetržitém provozu po dobu
72 hodin. O komplexním vyzkoušeni zhotovitel vyhotovl přesný záznam.

8,8,15 Zhotovitel umožni výkon techntkého dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta,
a pokud tak stanovi jiný právni předpis, tak i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi a zajisti jim v rámci zařlzení staveniště podmlnky pro
výkon jejich funkci, a to v přiměřeném rozsahu.

9. Předání a převzetí díla
9.1 Dlb bude předáno a převzato Protokolem o předánl a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude

obsahovat zejména: označeni díla, označeni Qbjednate|e a zhotovitele, čish a datum uzavřeni této
smkuvy a jejich dodatků, termín zahájení a ukončeni prad na díle, prohkášení objednatele, že dílo
přejímá l nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a
zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákiadů od zahájení po dokončenl díla, termín
vyklizení staveniště, datum ukončení záruky. K předáni díla musí být ze strany objednatele
prokmtelně přizvány následujIci osoby: osoby vykonávajici funkci technického dozoru stavebníka
a osoby vykonávajÍcÍ funkci autorského dozoru,

9.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedeni díla dle
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, včetně prohlášenI o shodě, návodů na užívání apod,

9.3 Smluvnl strany se dQhcKj|y, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky, případně
může vykazovat pouze ojedinělé drobné vady ve smyslu § 2628 občanského zákoníku, které samy
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užíváni stavby funkčně nebo esteticky, ani její užíváni
podstatným způsobem neomezuji.

9.4 Objednatel má právo odmítnout dlb převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je
zhotovitel pK)vinen dĹ|Q dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí.

9.5 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí dlla objednatelem odstranit zařízení staveniště
a staveniště vyklidit a uklizené je předat objednateli. O předáni a převzetí staveniště bude
vyhotoven zápis.

10. Záruční podmínky a vady díla
10.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě,

příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné
dokumentaci vztahující se k provedeni díla, popř, pokud neumožňuje užíváni, k němuž bylo
určeno.

10.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby. dále za vady, jez má dllo v době jeho
předání a převzetí a za vady, které vzniknou v záruční době.

10.3 ZáruCni doba na dllo specifikované touto smlouvou se sjednává v délce 60 měsíců. veškeré
dodávky strojů, zařízeni, technologie, předměty postupné spotřeby, majl záruku shMnou se
zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně 24 měsíců.

IDA Záruční doba začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.
10.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla,

které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záručnl doba opětovně
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od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
10.6 Objednatel pIsemně oznámi zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše, jakmile objednatel odeslal toto

písemné oznámeni, má se za to, že poZaduje bezplatné odstraněni vady, nestanoví-li objednatel
jinak.

10.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od obdrženi
písemného oznámení q reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstraněni
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnuti soudu. V případě
havarijní vady (tj. vady bránicí plnohodnotnému uživání stavby nebo její ucelené části) je zhotovitel
povinen započít s odstraněním vady ihned, nejpozději však do 12 hodin od oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

10.8 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak a je-li to technologicky možné.

10.9 Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu,
kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady
jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

10.10 Na předáni provedené opravy vady se obdobně použijí ustanovení této smlouvy o předáni díla.
10.11 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatřeni nezbytná k odstranění vady.

11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
11.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla nebo postupného milnlku provádění díla

v terminu sjednaném dle ČI. 4 odst. 4,3 této smlouvy. je objednatel oprávněn po zhotoviteli
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den
prodlení.

11.2 V případě nedodrženi terminu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení.

11.3 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- KČ za
každý prokazatelně zjištěný případ nedodrženi pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP.
Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.

11.4 V případě nedodržení terminu odstranění vad zjištěných při přejlmacIm řizenl, který bude stanoven
v protokolu o předání a převzetí díla. je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 5.000,- KČ za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý izapočatý den
prodlení,

11.5 V případě nedodržení stanoveného terminu nástupu na odstranění vady v záruční době je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu, u niž je
zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.

11.6 V přlpadě nedodržení terminu odstraněni vady, která se projevila v záruční době, je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu. u níž je zhotovitel
v prodlení, a za každý i započatý den prodkni.

11.7 V případě nedodrženi terminu předáni staveniště zpět objednateli dle či, 8 odst. 8.1.8 této smlouvy,
je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za Každý den
prodlení s odstraněním zařízeni staveniště a vyklizením staveniště.

11.8 jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybeni ve fakturaci
zhotcwitěle, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací.
dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má
zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.

11.9 Porušl-li zhotovitel Zákaz postoupit či zastavit pohledávku. je objednatel oprávněn požadovat
zaplaceni smluvní pokuty s okamžitou splatností ve výši 100.000,- kč (slovy. jedno sto tisíc korun
českých).

11.10 V případě, že zhQtovite| poruší svou povinnost dle ČI. 4,2 smlouvy a nezaháji ani ve lhůtě 21 dnů
od doručení výzvy dle ČI. 4.1 této smlouvy práce na díle, má objednatel právo účtovat a zhotovitel
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 9 % z celkové ceny díla bez DPH, kterou je
objednatel oprávněn započíst proti [x)h|edávce zhotovitele.
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11.11 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

11.12 Smluvní strany se dohodly, že smluvnl pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana
nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, jejíž náhradu lze vymáhat
samostatně. Smluvní pokuty se nezapočItávají na náhradu případně vzniklé škody a ujednáni
o smluvních pokutách nevylučuji právo na náhradu škody.

12. Bankovní záruka
12.1 k zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla se sjednává ve výši 5 % ze sjednané ceny

díla bez DPH zajištění ve formě bankovní záruky.
12.1.1 Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku dle ustanovení § 2029 a násl. zákona č, 89/2012

Sb., občanského zákoníku za řádné plněni a dokončeni předmětu díla.
12.1,2 Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná nejméně po dobu plněni dle ČI. 4.3

smlouvy prodlouženou o 30 dní. Nejpozději 14 dni před uplynutím doby platnosti bankovní
zámky bude ve prospěch objednatele vystavena nová bankovní záruka do doby dokončeni
díla podle toho, zdali se bude termín realizace prodlužovat, Zhotovitel je povinen tlmto
způsobem udržovat platnou bankovní zámku po celou dobu realizace díla dle či. 4,3 smlouvy,
respektive po dobu prodlužování realizace díla.

12.1.3 Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musl vyplývat právo objednatele čerpat finanční
prostředky v případě, že během prováděni díla zhotovitel nedokonči předmět díla nebo
v případě, kdy objednateli vznikne neplněním smluvních podmínek či jiných smluvních
povinnosti zhotovitelem nárok na smluvní pokutu nebo v případě, kdy objednateli vznikne
činnosti zhotovitele škoda, kterou tento neodstraní či nenahradí. výstavce není oprávněn
vymínit si v záruční listině právo uplatněni námitek vůči věřiteli, Pokud tomu tak není,
neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.

12.1.4 Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny do 15 dnů od podpisu této
smbuvy. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve
sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1
% z hodnoty bankovní záruky za každý i započatý den prodlení s předložením této bankovní
záruky. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

12.1.5 Bankovní záruka za realizaci díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne
uplynuti doby dle ČI. 4.3.

12.2 k zajištěni závazků zhotovitele po dobu záruční doby se sjednává ve výši 5 % ze sjednané ceny
díla bez DPH zajištěni ve formě bankovnl záruky,

12.2.1 Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku dle ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku za řádné plnění záručnlch podmínek.

12,2,2 Bankovnl zámka poskytnutá zhotovitelem musí být platná nejméně 1 rok od podpisu Protokolu
o předání a převzetí díla. Nejpozději 14 dni před uplynutím doby platnosti bankovní záruky
bude ve prospěch objednatele vystavena nová bankovní záruka s dobou platnosti nejméně 1
rok od vystavení. Zhotovitel je povinen tímto způsobem udržovat platnou bankovní záruku po
celou dobu záruční doby dle ČI. 10.3 první věta.

12,2.3 Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční
prostředky v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné
reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním
záručních podmínek či jiných smluvních povinnosti zhotovitelem nárok na smluvní pokutu.
Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatněni námitek vůči věřiteli.
Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
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12.2.4 Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději 1 kalendářní den
před dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovrtel sjednaný originál
záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel
povinen zaplabt objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z hodnoty bankovní záruky za každý
i započatý den prodlení s předloženim této bankovní záruky. Zhotovitel je povinen sjednanou
a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

12.2.5 Bankovní záruka za řádné plněni záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do
30 dnů ode dne uplynutí doby dle ČI. 12,2.2.

12.3 K zajištění závazků zhotovitele je možné namísto bankovní zámky použít finanční kolaterál.

13. Závěrečná ujednání
13.1 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finančnl kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějšich předpisů, osobou povinnou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných
výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům
nebo zmocněncům pověřených orgánů (např. CRR, MMR, Ministerstva financi, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedeni
kontroly vztahující se k předmětu dlla a poskytnout jim součinnost.

13.2 Zhotovitel je povinen archivovat originálni vyhotoveni smlouvy včetně jejich dodatků, onginály
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10
let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2031. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících
s plněním této smlouvy.

13.3 Účetní doklady (faktury) musí odpovídat požadavkům objednatele, které vychází ze stanovených
dotačních pravidel (na daňových dokladech musí být mimo jiné uvedena informace, že se jedná
o projekt MMR, registrační číslo a název projektu)

13.4 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s nim
propojená.

13.5 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízeni uvedl v nabídce veškeré informace a doklady,
které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této
smbuvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit,

13.6 Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou
rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

13.7 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
13.8 Práva vzniklá z této smlouvy jakož i práva vzniklá v souvislosti s touto smlouvou pod|éhajÍcÍ

promlčeni se promlčuji uplynutIm doby deseti let.
13.9 Tato smlouva může být platně měněna či doplňována jen písemnými dcxiatky, v nichž bude

výslovně uvedeno, že jimi dochází ke změně či doplněni této smlouvy, a které budou na téže listině
podepsány oprávněnými zástupci obou smluvnlch stran.

13.10 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených
v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.

13.11 Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena
podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzuji svými podpisy.

13.12 PřIlohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří položkový rozpočet.
13.13 Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této Smlouvy a všech

náležitostech, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro
závaznost této Smlouvy. Záciný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný
po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovným ustanoveními této Smlouvy,
Smluvní strany shodně prohlašuji, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených
obchodních zvyklosti či praxe.

13.14 V případě rozporu mezi obsahem dokumentů stanovicích obsah práv a povinnosti smluvnlch stran
mají přednost ujednáni dokumentů s vyšší prioritou. Pořadí priority dokumentů od nejvyšší priority pc'
pňoritu nejnizší je následujicI. tato smlouva včetně jejich případných dodatků. zadávací
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dokumentace, obecně závazné předpisy, technické a technologické předpisy a normy týkající se
prováděni pracl a použitých materiálů a aktuálni pokyny výrobců dodaných materiálů a zařlzení pro
instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení, položkový výkaz výměr, rozpočet, projektová
dokumentace, harmonogram výstavby.

13.15 výše uvedeni členové statutárních orgánů prohlašuji, že podle stanov, společenské smlouvy,
jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k p|atnostl Smlouvy
není třeba podpisu jiných osob.

13.16 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou
a jednom elektronickém vyhotoveni,

13.17 Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva múze být bez jakéhokoliv omezeni zveřejněna
na oficiá|ních webových stránkách Obce vikýřovice (\Nww.vikyrovice.cz) a to včetně všech
případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašuji, že sKutečnosti uvedené v této smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a
uděluji svoleni k jejich užiti a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

13.18 Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů.
Uzavřeni Smlouvy o dílo za podmínek v ní uvedených v souladu s § 102 odst.3 zákona č
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada obce na své
schůzi č. 10 konané dne 10. 5. 2021,

Přílohy:
1. projektová dokumentace
2. položkový rozpočet (výkaz výměr)
3. Harmonogram prováděni díla
4. Seznam podzhotovitelů

vevikýřovicich dne 'L y r čĽU ,l

z !'Qbjednate|e'
V dav Mazá k
s ,jošta

, U r

.· · 4! . '

V Bruntále dne 21. 5. 2021

za zhobovřtde: \
Roman Strohner
jednatel společnosti
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Harmonogram prací "vikýřovice - rekontrukce MK - úl. Sadová, Mlýnská, u Hájenky"

Měsíc
1. 2. 3. 4. 5.

Příprava
Odstranění povrchů a podkladů
výkopy
Odvodněni
Zásypy
Podkadni vrstvy
Betonová dlažba a obruby
Živičné vrstvy
Rekonstrukce mostu

'""'"'°'"'""! =Dopravní značeni
Sadové a terénni úpravy

* harmonogram je platný za předpokladu příznivých geo|ogických a klimatických podmínek,

předpokládaný termín prací: 06-11/2021

V Bruntále dne 21. 5. 2021
_

Roman Strohner, jednatel společnosti
JR STaKR s.r.o.
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
- poddodavatelské schéma pro zjednodušené podlimitnI řIzeni podle zákona č. 134/2016

sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen zzvz)

pro veřejnou zakázku:

,,vikýřovice - rekonstrukce MK - ul. Sadová, Mlýnská, u Hájenky"

Název dodavatele: JR STaKR s.r.o.

Sídlo dodavatele: U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál

lČ: 28596854

Já niže podepsaný čestně prohlašuji za výše uvedeného dodavatele, že při pIněnivýše uvedené
veřejné zakázky využije níže uvedených poddodavatelů.

Seznam osob dle §105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadáváni veřejných zakázek, s
jejichž pomocí hodlá dodavatel (zhotovitel) veřejnou zakázku plnit (poddodavatel)

Část plněniVZ,
, podíl naldentifikačni Udaje poddodavätelské organizace kterou hodia plněni VZdodavatel zadat

poddodavateli v °6

Název: Libor Dudek -instalace veřejného 15 %

. . , Dolnostudéntská 1079/2, osvětleniS|dlo/mÍsto podnlkánl: 787 01Šumperk
Tel./fax: 602 283 533
E-mail: dudeklibor@seznam.cz1' lČ, 73203084

Právni forma: FOP

Osoba oprávněná .
. Libor Dudekjednat za dodavatele:

V Bruntále dne 21. 5. 2021

jednatel společnosti
JR STaKR s.r.o.


