SML/2016/1451/OSIO

SMLOUVA O DÍLO
uzavř ená podle § 2586 a násl. zák. č . 89/2012 Sb., obč anský zákoník ve zně ní pozdě jších
př edpisů , a na základě usnesení Rady mě stské č ásti Praha 4 č . 21R-117912016
ze dne 16.11. 2016

Smluvní strany:
1. Objednatel:
Mě stská č ást Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
zastoupený: Mgr. Petrem Ště pánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
osoba oprávně ná jednat ve vě cech technických: Ing. Lubomír Daně k, referent OSIO
IČ :00063584
Bankovní spojení: xxx

Č íslo úč tu: xxx

2. Zhotovitel:
Stavitelství Mergl s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstř íku vedeném Mě stským soudem v Praze oddíl C9l957
se sídlem: Kojická 1309, 190 16 Praha 9
jednající: jednatelem Milošem Merglem
IČ : 26761335
DIČ : CZ26761335
bankovní spojení: xxx
č íslo úč tu: xxx
I.
Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavř ely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s mze uvedeným
s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném č ase.

obsahem,

II.
Př edmě t díla
2.1. Př edmě tem této smlouvy je závazek zhotovitele na svů j náklad a nebezpeč í provést pro
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou vč etně jejích př íloh. Dílo zahrnuje
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné kjeho ř ádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve
lhů tách sjednaných v této smlouvě .

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plně ní př edstavujících veř ejnou zakázku
realizovanou na základě zadávacího ř ízení pod názvem "Oprava oplocení pozemků p.č . 760, 761
a č ásti 762, k.ú Braník, ul. Zelený pruh, Praha4".
2.3.

Dílem podle této smlouvy je:
demontáž stávajícího plotu, vč etně sloupků ajejich základů
př íprava na montáž nového plotu - vybetonování základových patek
osazení a napnutí pletiva (č tyř hranné fe+zn+pvc,0 drátu 2,5 mm, oka 55x55 mm, montáž
podhrabových desek
montáž a osazení vstupní branky
montáž konstrukce pro uchycení sítě na sousedním dě tském hř išti
montáž a výmě na záchytných sítí na sousedním dě tském hř išti

Oprava oplocení probě hne na pozemcích p.č . 760, 761 a č ásti 762, k.ú Braník dle projektové
dokumentace vypracované PD vypracované Ing. Karlem Šípem, společ nost Antre s.r.o., a cenové
nabídky, která je př ílohou č . 1 smlouvy a je její nedílnou souč ástí.
2.4. Souč ástí díla jsou i práce v tomto č lánku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k ř ádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem mě l, nebo mohl vě dě t. Provedení tě chto prací však v žádném př ípadě nezvyšuje
touto smlouvou sjednanou cenu díla.
2.5. Dodávky budou dokladovány k př ejímacímu ř ízení potř ebnými platnými doklady (atesty,
certifikáty atp.).
2.6.
Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a př ejímky spojené
s provádě ním stavby a vyžadované relevantními právními př edpisy č i orgány státní správy.
Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené vč l. III. této smlouvy jako lhů ta pro
provedení díla pro př edmě t díla kolaudač ní souhlas dle př íslušných ustanovení stavebního
zákona (zákon č . 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k př edč asnému
užívání stavby př ed jejím úplným dokonč ením.
III.
Doba zhotovení díla
3.1.
Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele př evezme od objednatele staveniště , a to
protokolárně
a nejpozdě ji do 15 pracovních dnů ode dne platnosti veškerých povolení
potř ebných ke stavbě . Nejsou-li vhodné pově trnostní nebo klimatické podmínky pro započ etí
provádě ní díla, mů že objednatel vyzvat zhotovitele, aby př evzal staveniště v jiném termínu než
ve lhů tě uvedené v př edchozí vě tě .
3.2.
Zhotovitel se zavazuje zahájit provádě ní díla nejpozdě ji první pracovní den po př evzetí
staveniště od objednatele (lhů ta, ve které zhotovitel zahájí provádě ní díla), pokud mu objednate1
doloží, že mu vzniklo veř ejnoprávní oprávně ní dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto
pro provedení díla nezbytné. O dobu př ípadného prodlení se splně ním této povinnosti
objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.
1.3.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhů tě do 30 dnů ode dne př edání a př evzetí
staveniště (lhů ta pro provedení díla, tj. lhů ta, ve které zhotovitel ř ádně ukonč í dílo, uvede
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staveniště do náležitého stavu a př edá př edmě t díla objednateli. Př ed lhů tou pro provedení díla
není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho č ást př evzít. V př ípadě , že klimatické
podmínky nebudou umožň ovat pokrač ování ve zhotovení díla, je zhotovitel oprávně n práce
př erušit na dobu nezbytně nutnou a je povinen ve zhotovení díla pokrač ovat okamžitě , jakmile
mu to klimatické podmínky dovolí. O dobu př erušení se prodlužuje doba zhotovení díla.
Př ipadne-li konec lhů ty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendář ního mě síce, posouvá se
konec lhů ty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendář ního mě síce.
IV.
Splně ní díla
4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho ř ádným ukonč ením bez zjevných vad a
př edáním jeho př edmě tu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy vč etně jejích
př íloh. Zhotovitel splní svou povinnost ř ádně ukonč it dílo tak, že splní ř ádně veškeré své
povinnosti z této smlouvy, zejm. ř ádně zhotoví př edmě t díla podle platných právních př edpisů ,
technických norem, a podle př íslušných ujednání této smlouvy vč etně jejích př íloh, a v rozsahu
umožň ujícím ř ádné a úplné užívání př edmě tu díla. Nedílnou souč ástí ř ádného ukonč ení díla je
př edání všech dokladů souvisejících s př edmě tem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní
zprávy, atesty o funkč nosti, výkresy skuteč ného provedení, záruč ní listy, návody k obsluze a
údržbě , instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků , náhradní díly a
montážní prostř edky dodávané s výrobky.
4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splně na dnem, kdy je dílo ř ádně ukonč eno bez
zjevných vad a jeho př edmě t př edán objednateli. Smluvní strany jsou si vě domy toho, že dle
ustanovení § 21 odst. 5, písmo a) zákona č . 235/2004 Sb. o dani z př idané hodnoty ve zně ní
pozdě jších př edpisů se zdanitelné plně ní považuje za uskuteč ně né dnem př evzetí a př edání díla.
4.3. O př edání př edmě tu díla objednateli se poř izuje zápis o př edání a př evzetí díla podepsaným
obě ma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní úč inky pouze v tom př ípadě , že
obsahuje prohlášení objednatele, že dílo př ejímá vč etně všech potř ebných, sjednaných a
povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodě lků , které by bránily ř ádnému užívání a provozu
díla. Př evzetí díla pouze s ojedině lými drobnými vadami a nedodě lky, které samy o sobě , ani ve
spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání př edmě tu díla k urč enému úč elu, neosvě dč uje
ř ádné ukonč ení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.
4.4. Dílo, které není ř ádně ukonč eno, dílo s vadami a nedodě lky č i dílo, ohledně jehož př edmě tu
zhotovitel neodevzdal objednateli potř ebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není
objednatel povinen př evzít. Svépomocný prodej se vyluč uje. Žádná platba provedená
objednatelem podle této smlouvy nebo č ásteč né užívání díla objednatelem se nepovažují za
př evzetí díla nebo jeho č ásti.
4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozdě ji 5 pracovních dnů př ede dnem, kdy
bude dílo př ipraveno k odevzdání.
4.6. Je-li objednatelem př evzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v př edávacím
protokolu, které nejsou odstraně ny ani ve lhů tě shodné se lhů tou uvedenou v č i. IX. odst. 9.4 č i
dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plně ní dle č i. IX.
odst. 9.5.
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V.
Cena díla
5.1 . Cena díla č iní :

576.138
120.989
697.127

Kč bez DPH,
Kč DPH 21%
Kč s DPH

5.2. Cena díla uvedená vodst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splně ní
př edmě tné zakázky po celou dobu provádě ní díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele,
která jako závazný rozpoč et se zaruč enou úplností tvoř í souč ást smlouvy. Cena nesmí být
zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě .
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje oceně ní všech plně ní zhotovitele nutných k ř ádnému
splně ní př edmě tné veř ejné zakázky, tj. zahrnuje oceně ní veškerých č inností, dodávek a
souvisejících výkonů (vč etně č inností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních
orgánů , které se vztahují k provádě ní díla, a právních př edpisů ) nutných k naplně ní úč elu a cíle
smlouvy - provedení díla - př edmě tné veř ejné zakázky, t.j. i oceně ní č inností, dodávek a
souvisejících výkonů , které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla
se nebude mě nit v dů sledku inflace nebo deflace v Č eské republice nebo v dů sledku změ ny mezd
a platů , cen materiálů nebo výrobků použitých př i realizaci podle této smlouvy vyvolané
devalvací, revalvací, kursovými změ nami
nebo v dů sledku změ ny jiných ekonomických
č initelů , ukazatelů a parametru. Dohodnutá cena se rovně ž nebude mě nit v dů sledku změ n
celních nebo místních poplatků .
5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péč e veškeré př ekážky bránící zhotovení
díla způ sobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele
nejpozdě ji př ed započ etím provádě ní díla.
5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v př ípadě jeho rozšíř ení nebo změ ny je
bezpodmíneč ně
nutná př edchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíř í nebo změ ní dílo bez př edchozího sjednání písemného
dodatku ke této smlouvě , nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem
v dů sledku tohoto rozšíř ení č i změ ny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veškeré změ ny př i realizaci př edmě tu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, př ed jejich
provedením formou dodatku k této smlouvě . Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem
ke smlouvě .
5.5. Pozemky na které se vztahuje př edmě t díla jsou využívány pro ekonomickou č innost a u
př edmě tu díla bude aplikován režim př enesení daň ové povinnosti podle § 92a zákona o DPH
(dále jen ZDPH). Za tímto úč elem je poskytováno DIČ .
5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v č I. X. odst. 10.6. písmo a) této smlouvy, cena
díla se snižuje na tř i č tvrtiny č ástky uvedené v č I. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se
zhotovitel jednání uvedeného v č I. X. odst. 10.6. písmo b) této smlouvy, cena díla se snižuje na
polovinu č ástky uvedené v č I. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny
nahoru.
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VI.
Platební podmínky
6.1. Objednatel uhradí cenu díla až po ř ádném dokonč ení díla a jeho př edání zhotovitelem.
Fakturu za př evzaté dílo je zhotovitel povinen vystavit a doruč it objednateli nejpozdě ji do 5. dne
kalendář ního mě síce následujícího po př evzetí díla.
6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem
za př edpokladu, že faktura bude doruč ena objednateli do tř í dnů ode dne jejího písemného
vyhotovení a nebude obsahovat výši daně , je-li př edmě tem díla plně ní podléhající režimu
př enesené daň ové povinnosti. Pokud bude faktura doruč ena objednateli pozdě ji, prodlužuje se
její splatnost o poč et dnů , o ně jž doruč ení faktury objednateli př esáhlo dobu tř í dnů .
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla př edmě tná č ástka odepsána z úč tu
objednatele. Př i nedodržení shora uvedené
splatnosti je zhotovitel oprávně n vyúč tovat
objednateli úrok z prodlení dle platných právních př edpisů . Pokud je zhotovitel dle č I. VII, odst.
7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý př i plně ní př edmě tu této smlouvy, jsou vážní
lístky povinnou př ílohou faktury. Je-li objednateli doruč ena faktura s chybně uvedenou sazbou
DPH nebo vč etně vyč íslené DPH, př estože př edmě t díla podléhá režimu př enesení daň ové
povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě .
Zhotovitel není oprávně n urč it k zaplacení ceny díla jiný úč et než tuzemský úč et patř ící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveř ejně ný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský úč et patř ící zhotoviteli dosud zveř ejně n dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou př ílohou faktury- daň ového dokladu oznámení o změ ně registrač ních údajů
zhotovitele potvrzené př íslušným finanč ním úř adem. V př ípadě , že do data splatnosti fakturydaň ového dokladu nebude úč et, na který má být provedena úhrada zdanitelného plně ní,
zveř ejně n, objednatel pozastaví úhradu faktury-daň ového dokladu a požádá zhotovitele o jiný
úč et. Za úč elem př edcházení dopadu ruč ení objednatele jako př íjemce zdanitelného plně ní (§ 109
ZDPH) mů že objednatel postupovat zvláštním způ sobem pro zajiště ní DPH (§ 109a ZDPH), tj.
objednatel je oprávně n př i placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na úč et správce
daně , č ímž bude cena díla co do této č ásti zhotoviteli zaplacena.
Pokud je souč ástí př edmě tu díla dodání movitých vě cí, které se nezabudovávají do stavby a
netvoř í tak souč ást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání tě chto
movitých vě cí.
6.3. Objednatel je oprávně n pozastavit úhradu kterékoliv platby v prů bě hu plně ní této smlouvy,
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhů tu) č i závazek vů č i objednateli v této smlouvě
stanovený.
6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraně ním vad a nedodě lků
dosavadního plně ní zhotovitele. Podmínky úhrady mů že objednatel uplatnit jak př ed vystavením
faktury, tak poté, nejpozdě ji však k datu splatnosti faktury.
6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

k zaplacení ceny díla je zhotovitel

VII.
Podmínky provádě ní díla
7.1. Zhotovitel zaj išť uje provedení díla svými pracovníky.
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oprávně n

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádě t dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné
péč e. Zhotovitel se souč asně zavazuje postupovat př i provádě ní díla tak, aby na majetku
objednatele ani na majetku tř etích osob nevznikly žádné škody.
7.3. Objednatel kontroluje provádě ní prací a má proto př ístup na př edané staveniště . Na požádání
je zhotovitel povinen př edložit objednateli veškeré doklady o provádě ní prací.
7.4. Všechny škody, které vzniknou v dů sledku provádě ní stavby z viny na straně zhotovitele
tř etím, na stavbě nezúč astně ným osobám, př ípadně objednateli, je povinen uhradit zhotovite!.
Zhotovíte I je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou
neč istotou a veškeré stížnosti a podně ty je povinen na místě ř ešit a ihned je zaznamenat do
stavebního deníku, př ič emž veškeré stížnosti a podně ty tř etích osob vždy souč asně je povinen
neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou č istotu všech vnitro
staveništních komunikací a č iště ní svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých
subdodavatelů
od neč istot př ed výjezdem ze staveniště na veř ejnou komunikaci, př ič emž
v př ípadě zneč iště ní veř ejné komunikace se zavazuje zneč iště nou komunikaci ihned uklidit.
7.5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
př edat objednateli závazný harmonogram provádě ní díla odpovídající harmonogramu
provádě ní díla v nabídce zhotovitele,
ř ádně př ekontrolovat př edanou projektovou dokumentaci,
ř ádně prově ř it místní podmínky na staveništi,
seznámit se s geologickými
prů zkumy a veškerou s tím související př edanou
dokumentací,
všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávně nými zástupci
objednatele a místním šetř ením,
všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě .

7.6.
Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozdě ji k datu uzavř ení této
smlouvy o dílo na nevhodnost, př ípadně
nepř ípustnost podkladů
(zejména projektové
dokumentace) př edaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u pozdě ji objednatelem
př edaných podkladů a udě lených pokynů v prů bě hu provádě ní díla, ať už z hlediska dů sledků
pro jakost a provedení díla č i z hlediska rozporu s podklady pro uzavř ení smlouvy, ustanoveními
smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V př ípadě , že objednatel na svých pokynech a
požadavcích bude i př es takové upozorně ní zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávně n odmítnout
jejich splně ní pouze tehdy, pokud by se jejich splně ním mohl vystavit nebezpeč í správního nebo
trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků
objednatele na
změ ny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způ sobem je povinen smluvně zavázat tř etí
osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splně ní svého závazku. Pokud zhotovitel poruší
svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozdě ji k datu uzavř ení této smlouvy na
nevhodnost, př ípadně nepř ípustnost podkladů
objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu
nákladů spojených s př erušením provádě ní díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla
způ sobené použitím nevhodných
nebo nepř ípustných
podkladů
(zejména projektové
dokumentace) př edaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit př ípadné odpově dnosti za
vady díla, které budou způ sobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.
7.7.
Zhotovitel je srozumě n se skuteč ností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být př esné a úplné.
Zhotovitel provede prově ř ení inženýrských sítí ve spolupráci se správci tě chto sítí a př íjme
taková opatř ení, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí bě hem realizace př edmě tu díla.
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7.8. Zhotovitel rovně ž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plně ní
zhotovitelových
povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou
v ustanoveních tohoto č lánku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel př ezkoumal a prově ř il
zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, př esnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že
zadávací dokumentaci porozumě l a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit
tak, aby byly splně ny její požadavky. Zhotovitel prově ř il správnost výmě r a poč tů uvedených
v zadávací dokumentaci a nebude v prů bě hu provádě ní díla uplatň ovat jakékoliv nároky na
změ nu cena díla plynoucí z nepř esností výmě r nebo poč tů , popř ípadě z chybných údajů .
7.9. Vlastnické právo k vě cem urč eným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro úč el údržby,
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v př ípadném subdodavatelském systému vlastnický
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.
7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od př echodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto
č lánku do př edání a př evzetí plně ní nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon
správy konč í okamžikem ř ádného př edání a př evzetí plně ní podle této smlouvy objednatelem.
7.11. Nebezpeč í škody na vě cech př edaných objednatelem zhotoviteli (vč etně stavby/staveb) a
př edmě tu díla nese zhotovitel bez zř etele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly
vlastnictvím objednatele. Př edáním a př evzetím př edmě tu díla př echází nebezpeč í škody na
př evzatém př edmě tu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpeč í škody na vě cech, které
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání
př ed nároky tř etích osob, které vzniknou z č innosti zhotovitele př i plně ní této smlouvy nebo jsou
z této č innosti odvoditelné. Objednateli nepř ísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození
prací a vě cí, ke kterému došlo v dů sledku živelných nebo jiných neoč ekávaných událostí
nemajících pů vod v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenč ní
povinnost, př i níž vynaložil veškerou péč i, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo
(např . zakrytí stavby př ed deště m př i výmě ně stř ešní krytiny). Zhotoviteli nepř ísluší od
objednatele náhrada škod vzniklých v dů sledku trestné č innosti, nedbalosti, nedostatku
zkušeností pracovníků
zhotovitele a pracovníků
subdodavatelů
apod. Zhotoviteli nepř ísluší
náhrada škod způ sobených realizací rizik, na ně ž mě l nebo mohl být pojiště n.
7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
• zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako
objednatelem) výkon veškeré inženýrské č innosti po celou dobu provádě ní díla; v rámci
toho zejm. obstará vydání kolaudač ního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení potř ebných
záborů , vypracování geometrického plánu ově ř eného KÚ, výkopová povolení, př eložky,
vytýč ení inženýrských sítí apod.;
• zhotovitel
na vlastní náklad vypracuje potř ebnou
dodavatelskou
projektovou
dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a
provede v př ípadě potř eby doplň ující prů zkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky
materiálů budou př ed zahájením výroby př edloženy k odsouhlasení objednateli;
• likvidaci odpadu vzniklého př i realizaci stavby si zhotovitel díla zajišť uje sám na své
náklady, a to tak, že odpad bude roztř ídě n dle př íslušných př edpisů ve smyslu zák. č .
18512001 Sb. ve zně ní pozdě jších př edpisů , o odpadech a o změ ně ně kterých dalších
8/2008 Sb. HMP, o udržování č istoty
zákonů , a obecně závazné vyhláškyhl. m. Prahy
na ulicích ajiných veř ejných komunikacích (vyhláška o č istotě );
• pro provádě ní díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splň ují požadavky
§ 156 zák. č . 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním ř ádu (stavební zákon) a
č .
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•

•

•
•

•

•
•
•

•

provádě cích př edpisů . Splně ní této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli př edáním
př íslušných platných dokladů (atestů /certifikátů atp.) př ed př edáním př edmě tu díla;
pro provádě ní díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením
zaruč ují bezpeč nost př i realizaci a užívání a splň ují požadavky zák.
Č . 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a
dalších př íslušných př edpisů ). Splně ní této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli př ed
př edáním př edmě tu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých
dodavatelů technických zař ízení;
zhotovitel zajistí bezpeč nost a ochranu zdraví př i práci podle zák.Č . 26212006 Sb.,
zákoník práce a podle navazujících př edpisů . Př ed zahájením montážních prací musí být
všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpeč nostními př edpisy (zejm.
o bezpeč nosti práce a požární ochraně ), s povinností tyto př edpisy dodržovat a používat
ochranné prostř edky. Provádě ním prací smí být pově ř ováni jen pracovníci, kteř í jsou pro
dané práce vyuč eni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem
bezpeč nosti a ochrany zdraví př i práci na staveništi a vyhově t jeho oprávně ným
požadavků m, pokud je tento koordinátor objednatelem urč en. Objednatel má povinnost
urč ení koordinátora dle př edchozí vě ty zhotoviteli oznámit;
veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných př edpisů a norem Č SN;
stavební práce budou probíhat v tě sném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádě ní
prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpeč nostní
př edpisy, např . požadavky na limitovanou hluč nost a prašnost apod.;
všechny povrchy, konstrukce, zař izovací př edmě ty, souč ásti vnitř ního vybavení,
venkovní plochy apod. poškozené v dů sledku stavební č innosti uvede zhotovitel př ed
př edáním díla obj ednatel i do pů vodního stavu, v př ípadě jejich znič ení je zhotovitel
povinen nahradit je novými;
zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skuteč ného provedení stavby ve tř ech
vyhotoveních a v elektronické podobě ;
zhotovitel zajistí vystě hování a zpě tné nastě hování vybavení prostor urč ených
k rekonstrukci;
v místě plně ní objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektř iny,
kanalizace pro úč ely stavby a ani žádné prostory pro zař ízení staveniště (šatny, sklady
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odbě r elektř iny pro potř eby stavby.
zhotovitel mů že provádě t dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k
zamě stnání, je-li ho tř eba.
VIII.
Staveniště a stavební deník
odst. 3.1. této smlouvy.
ve lhů tě uvedenéč l.III.
v

8.1.

Objednatel př edá zhotoviteli staveniště

8.2.

Zhotovitel vede o provádě ných pracích stavební deník s denními záznamy.

8.3. Př i př evzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pově ř
a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
oznámí zhotoviteli osobu oprávně nou k výkonu technického dozoru stavebníka nad
stavby, je-li zajiště ní tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním
nebo ho požaduje objednateI.
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ených jednáním
Objednatel
provádě ním
př edpisem,

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způ sobilý zvýšit cenu díla uvedenou vč l. 5.1. této
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k př edávání pokynů objednatele zhotoviteli, ani ke
sdě lování jakýchkoliv skuteč ností smluvními stranami jiným osobám zúč astně ným na provádě ním
díla, k dohodám o změ nách díl nebo o cenách apod. nebo kjakékoliv jiné vzájemné
soukromoprávní komunikaci.
8.5. Zhotovitel př ebírá v plném rozsahu odpově dnost za př edané staveniště a je povinen na ně m
udržovat poř ádek a č istotu, odstraň ovat odpady a neč istoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel
nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popř ípadě do kontejneru odpad, suť apod. vzníklé
v prů bě hu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně př emístí nebezpeč ný odpad
jakéhokoliv druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznač ené místo na staveništi. To se týká také
všech skleně ných nebo keramických stř epů , odstř ižků plechu apod. Zhotovitel zajistí odbornou
likvidaci všech nebezpeč ných odpadů , které se bě hem realizace vyskytnou. Zhotovitel umístí uvnitř
i vně stavby v blízkosti pracovních míst př imě ř ené nádoby na drobný odpad, které budou
vyprazdň ovány nejméně jednou denně . Zhotovitel stanoví dobu, kdy se na konci pracovního dne,
popř . smě ny zajistí na jednotlivých aktivních pracovištích úklid. Jestliže objednatel zjistí, že úklid
neodpovídá požadavků m jakosti realizace a ochrany zdraví, mů že nař ídit prodloužení této doby,
eventuálně i doplně ní úklidových č et. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů s tím spojených.
Zhotovitel bude dbát na to, aby pracovní prostř edí bylo co nejméně prašné. K odstraň ování prachu
se použijí prů myslové vysavač e, vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraň ování prachu
zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Objednatel mů že uložit zhotoviteli př imě ř ené
zvě tšení poč tu vysavač ů . Zhotovitel nemá na úhradu nákladů s tímto zvě tšením spojených.
Kontejnery na odpad a suť budou trvale zajiště ny tak, aby do nich nemohly odkládat odpad tř etí
osoby. Kontejner dostupný tř etím osobám musí být vždy na konci provozní doby uzamč en tak, aby
nemohl být zneužit pro odkládání odpadu tř etími osobami. Pokud není kontejner bezprostř edně
používán, musí být zakryt tak, aby se zabránilo zvíř ení prachu, rozházení odpadu vě trem, lidmi
nebo zvíř aty. Zhotovitel bude odvážet odpad ze staveniště na místa uložení př edepsaná ve
stavebním povolení, popř ípadě schválená objednatelem. Zhotovitel bude objednatelovi plynule
př edávat kopii dokladů o uložení odpadu. Do doby splně ní tě chto povinnosti není objednatel
povinen př edmě t díla př evzít, př ič emž platí, že je zhotovitel v prodlení s provedením díla.
IX.
Záruky a reklamace
9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruč ní doby vlastnosti stanovené
př íslušnou projektovou a zadávací dokumentací vč etně jejich změ n a doplň ků , právními př edpisy
a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost
odpovídající úč elu smlouvy a př imě ř enou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu,
pokynů m a podkladů m dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto
dobu provozuschopné bez vad.
9.2. Záruč ní doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a
zař ízení 60 mě síců a poč íná bě žet dnem protokolárního př edání a př evzetí př edmě tu díla bez vad
a nedodě lků . Poskytuje-li výrobce stroje nebo zař ízení kratší záruč ní dobu, platí tato kratší
záruč ní doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zař ízení delší záruč ní
dobu, platí tato delší záruč ní doba poskytovaná výrobcem. V př ípadě dílč ích plně ní záruč ní doba
poč íná bě žet až dnem př edání a př evzetí celého př edmě tu díla dle této smlouvy. Záruka se
vztahuje na vady díla, které se projeví u díla bě hem záruč ní doby s výjimkou vad, u nichž
zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel nesprávnou údržbou.
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9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 mě síců ,min. však na dobu
stanovenou záruč ním listem výrobce.
9.4. V prů bě hu záruč ní doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 14 dnů od
doruč ení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s př ihlédnutím k charakteru vad a
nedodě lků dohodnuta jiná lhů ta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené
vady a nedodě lky neodpovídá, př ič emž náklady na jejich odstraně ní v tě chto sporných př ípadech
nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v př ípadě pro ně ho
negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro
provádě ní záruč ních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy vč etně př íloh.
9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhů tě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí
př ed jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel mů že u zhotovitele uplatnit př imě ř enou
slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli-opravci, př ič emž
v tom př ípadě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na
cenu takových plně ní zhotovitele-opravce, nebo objednatel mů že od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu mů že objednatel změ nit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele úč tovat
zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.
9.6. Zjistí-li objednatel po př evzetí díla dodateč ně zjevnou vadu a do 1 mě síce od př evzetí díla
vadu zhotoviteli oznámí, nemů že zhotovitel odmítnout odpově dnost za vadu s tím, že se jedná o
vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit př i př edání díla a neoznámil ji zhotoviteli
vč as. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, muselo
ní v době odevzdání díla vě dě t, a př esto vyzval objednatele k př evzetí díla.
9.7. Nároky z odpově dnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti
s výskytem, zjiště ním a odstraň ováním vad bě hem díla a v záruč ní době .
9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zů stává zachována i pro př ípad jiného skonč ení
smlouvy než jejím splně ním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skonč ení smlouvy a
záruč ní doba bě ží ode dne následujícího od skonč ení smlouvy.
9.9. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele
př i provádě ní díla nebo mu ho schválí, nezprošť uje to zhotovitele povinnosti provádě t dílo
s potř ebnou péč í a př ípadné odpově dnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební
dozor udě lí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošť uje to
zhotovitele povinnosti provádě t dílo s potř ebnou péč í a př ípadné odpově dnosti za vady díla.
9.1 O. Využíval-li zhotovitel urč itou č ást díla pro potř eby provádě ní díla (např . otopný systém),
prodlužuje se záruč ní doba na tuto č ást díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval
pro potř eby provádě ní díla.
9.11. Bě h záruč ní doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstraně ní vady
zhotovitelem, jiným zhotovitelem-opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do
odstoupení od smlouvy.
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x.
Odstoupení od smlouvy
10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způ sobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skuteč nost prokazatelnou formou (zápis ve
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorně na.
10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávně ná oznámí straně
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

povinné bez zbyteč ného odkladu

10.3. Stanoví-li oprávně ná strana pro dodateč né plně ní lhů tu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhů ty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svů j závazek nesplní, mů že oprávně ná strana odstoupit od smlouvy př ed uplynutím
lhů ty dodateč ného plně ní, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s př evzetím
staveniště od objednatele delší5 dnů , prodlení zhotovitele se zahájením provádě ní díla delší než
7 dnů , prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 10 dnů , nebo prodlení objednatele se
zaplacením ceny díla delší než 14 dnů .
10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdů vodné př erušení provádě ní díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů ,
b) bezdů vodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuště ní staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokonč it
př edmě t díla, nebo
d) opakované neplně ní smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tř i marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, č eho se jednotlivé výzvy týkaly.
10.6. Druhá smluvní strana mů že odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vě domě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivň oval prů bě h výbě ru zhotovitele veř ejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou č i jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazeč em o tuto veř ejnou zakázku
(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeč e o tuto veř ejnou zakázku
jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostř ednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikač ní
př edpoklady,
pozbyl kvalifikač ní př edpoklady
vyžadované právními př edpisy nebo
objednatelem pro zadání veř ejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyř azen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č . 134/2016 Sb.,v pl.
zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem př edložený př i výbě ru zhotovitele veř ejné
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č . 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zamě stnání (je-li ho
tř eba),
h) v prů bě hu př ejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjiště ní zhotovitele a jeho oznámení skrytých př ekážek př i provádě ní díla
objednateli nedohodla s proti stranou na změ ně smlouvy do 30 dnů od př edložení návrhu změ ny
smlouvy.
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10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od
poč átku v př ípadech odstoupení od smlouvy z dů vodu uvedeného v odst. 10.5. písmo d) tohoto
č lánku smlouvy, vč l.IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v př ípadě jakéhokoliv dů vodu odstoupení
provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá č ásteč né č i dílč í plně ní samo o sobě pro
objednatele význam. V ostatních př ípadech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s úč inky
do budoucna.
10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v př ípadě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokonč ení díla a na
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.
10.9. Pro př ípad odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od poč átku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že v tomto př ípadě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná,
uhradí zhotoviteli peně žitou č ástku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou
do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou
nemovitosti př ed zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy),
př ič emž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li
plně ní smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím
spojených.
V př ípadě odstoupení smlouvy s úč inky do budoucna si smluvní strany plně ní poskytnutá do
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypoř ádají se podle cenové nabídky v př íloze této smlouvy,
která bude podkladem pro vyúč tování plně ní poskytnutého zhotovitelem (provedené práce,
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zař ízení a výrobky urč ené
pro př edmě t díla) a plně ní poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo
zjiště no, co jedna strana druhé ještě dluží. Př edmě tem vypoř ádání je pouze to plně ní zhotovitele,
které je uvedeno v cenové nabídce, která je souč ástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál,
stroje, zař ízení a výrobky jsou př edmě tem vypoř ádání tehdy, jsou-li urč ené pro př edmě t díla a
jsou-li bez vad. Ustanovení č l. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotč eno.
10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho úč inků všechna práva a povinnosti stran
ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků , které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukonč ení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od
smlouvy se provede př edání nedokonč eného díla a pro dílo provedené do odstoupení je
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruč ní doby.
XI.
Smluvní pokuty
11.1. V př ípadě , že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhů tu pro provedení
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byt' i jen
započ atý den prodlení. To platí rovně ž pro př ípad prodlení zhotovitele s provedením dílč í č ásti
díla, tj. nesplně ním kterékoli sjednané dílč í lhů ty pro plně ní zhotovitele, je-li taková lhů ta
uvedena v č l.III. této smlouvy.
11.2. V př ípadě , že zhotovitel poruší svou povinnost podle č l. II. odst. 2.5. této smlouvy a
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5%
z ceny díla za každý, byť i jen započ atý den prodlení se splně ním povinnosti až do splně ní této
povinnosti.

12

11.3. V př ípadě , že zhotovitel bude v prodlení s př edáním dokladů objednateli dle
č l. IV. odst. I
této smlouvy, nebo nepř edá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byt' i jen započ atý den prodlení se splně ním
této povinnosti až do splně ní této povinnosti.
11.4. V př ípadě , že zhotovitel poruší kteroukoliv
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní
př ípadě porušení povinnosti.
11.5. V př ípadě , že zhotovitel poruší kteroukoliv
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní
př ípadě porušení povinnosti.

povinnost sjednanou v č I. VII. odst. 7.4. této
pokutu 10.000 Kč v každém jednotlivém
povinnost sjednanou vč l. VII. odst.7.5. této
pokutu 10.000 Kč v každém jednotlivém

11.6. V př ípadě , že zhotovitel porusi povinnost provádě t dílo za pomoci cizinců s platným
povolením k zamě stnání (je-li ho tř eba) sjednanou v č I. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000 Kč .
11.7. V př ípadě , že zhotovitel nedodrží lhů tu pro odstraně ní vad dle
č l, IX. odst. 9.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý, byt' i jen
započ atý den prodlení.
11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši,
zejména př evyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpoč et smluvní pokuty urč ené procentem a
úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.
XII.
Závě reč ná ustanovení
12.1 V př ípadech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení
zákona
8912012 Sb., obč anského zákoníku, ve zně ní pozdě jších př edpisů .
č .

12.2. Jakákoliv ústní ujednání př i provádě ní díla, která nejsou písemně
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúč inná.

potvrzena oprávně nými

12.3. Smlouvu lze mě nit pouze písemnými dodatky v listinné formě , podepsanými
oprávně nými zástupci obou smluvních stran na jedné listině . Elektronická forma právního
jednání č i forma za pomoci jiných technických prostř edků umožň ujících zachycení obsahu jsou
vylouč eny. Neplatnost právního jednání z dů vodu nedodržení formy lze namítnout, i když již
bylo započ ato s plně ním. Smluvní strany vyluč ují, aby nabídka s nepodstatnými změ nami
uč ině ná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako př ijetí
nabídky i v př ípadě , kdy ji druhá strana bez zbyteč ného odkladu neodmítne. Zhotovitel nemů že
mít dů vodné oč ekávání v uzavř ení smlouvy, dokud o uzavř ení smlouvy nerozhodne př íslušný
orgán objednatele. Vyluč uje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veř ejné zakázky na základě
ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výbě ru č i jako jednoho z vícero kritérií
výbě ru následně po uzavř ení této smlouvy namítal neúmě rné zkrácení spoč ívající v hrubém
nepomě ru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plně ní, které má poskytnout zhotovitel.
Zhotovite! př ebírá uzavř ením této smlouvy riziko změ ny okolností, zejména okolností majících
vliv na cenu díla, a nemů že se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změ ny závazku.
12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou př i plně ní smlouvy př edává č i př edkládá zhotovitel
objednate!i, musí být př edána č i př edložena v č eském jazyce.
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12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, př ič emž každé z
vyhotovení obsahuje i úplný soubor př íloh. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel tř i vyhotovení.
12.6. V př ípadě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a př iložené cenové nabídky, platí
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v urč ení př edmě tu díla nebo ceny díla.
V př ípadě zjevného rozporu v urč ení př edmě tu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vů le
dodateč ně vyjasní v dodatku uzavř eném k této smlouvě . K obchodním zvyklostem se nepř ihlíží.
Jakákoliv práva č i povinnosti nebudou dovozovány z př ípadné dosavadní č i z budoucí praxe
zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo
opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti,
které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se
nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplně ním podle této smlouvy.
12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, sjejichž obsahem je spojen vznik, změ na nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se
doruč ují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doruč it písemnost do vlastních rukou
druhé smluvní straně je splně na př i doruč ování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do
vlastních rukou doruč í. Úč inky doruč ení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní
straně vrátí jako nedoruč itelnou a adresát svým jednáním doruč ení zmař il, nebo př ijetí
písemnosti odmítl.
12.8. Smluvní strany si sdě lily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace veř ejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z prů bě hu zadávacího ř ízení, o nichž
k datu uzavř ení této smlouvy vě dě ly nebo vě dě t musely, mající rozhodující význam k uzavř ení
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě tě chto okolností, které si smluvní strany sdě lily,
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími
skuteč nostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace př i
výbě ru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.
12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu vč etně jejích př íloh př eč etly, jejímu obsahu
porozumě ly, souhlasí s ním a na dů kaz jejich pravé a vážné vů le prosté omylu př ipojují své
podpisy.
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12.10. Tato smlouva o dílo je platná a úč inná dnem jejího podpisu obě ma smluvními stranami.
Př ílohy:
př íloha č .l - cenová nabídka

V Praze dne 2.12.2016

V Praze dne

25.11.2016

zhotovitel
Ing. Miloš Mergl
Stavitelství Mergl s.r.o.

objednatel
Mgr. Petr Ště pánek, CSc.
starosta MČ Praha 4

Níže podepsaní č lenové Zastupitelstva mě stské č ásti Praha 4 potvrzují,
že jsou v př ípadě
tohoto právního úkonu splně ny podminky uvedené
v ustanovení § 43 zákona č . 131/2000 Sb. o hlavním mě stě Praze.
V Praze dne 2.12.2016

č len Zastupitelstva
mě stské č ásti Praha 4

č len Zastupitelstva
mě stské č ásti Praha 4
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Oprava oploceni pozemkiJ 760, 761

Rě kapitUlace

nákUič líř

a

I

~st

762, Zelený pruh, Praha 4

ROZPOCET

I

Soutet

Náklač l v Kt

/ SOUPIS PRAcl

Celkě n'l

Cena stavebních prácí a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové ř ešení vč .
pomocných pracl a materiálů , kotveni, povrch6Wch úprav aeee. Soeeifikaee ie dána Dreiekteveu dekumentaci.
Stavební - HSV
50458
001 - Zemní práce
16716
002 - Zakládání
003 - Svislé a kompletní konstrukce
244354
009 - Ostatní konstrukce a práce
47315
096 - Bourání
129482
11379
099 - Př esun hmot
Práce a dodávky HSV
499704

$tav,bní - PSY
711 -Izolace proti vodě , vlhkosti a plynů m
712 - Povlakové krytiny
713 -Izolace tepelné
767 - Konstrukce zámeč nické
771 - Podlahy keramické
783 - Nátě ry

O

°
°

O
46033
5591

Práce a dodávky PSY
HSV+PSV
CELKEM

51624
551328

Speciální profese
720 - Zdravotní instalace
730 - Vytápě ni
736 - Mě ř ení a regulace
740 - Elektroinstalace - silnoproud
ZRN celkem
VedleJii a ostatni náklady
Zař ízení staveniště
Provozní vlivy
Ztížené výrobní a dopravní podmínky
Nepř edvídané náklady, rezerva" př edpoklad
Inženýrská č innost zhotovitele
lostatnl naklady cel ke m

O
O

%

2,50
0,00
0,00
0,00
2,00

°°

551328
13783

°

O
O
11027

24810
576138

CELKEM
DPH 15%
DPH 21%
DPH celkem

120989
120989
697126

OBJEKT CEL.K~M
Datum: listopad 2016

Zpracovali:

Ino. Miloš Meml

Projektové Ateliéry Dobrovského
J. Sed/áč ek - PROPOS - H. Zemanová
1/1

ROZPOCer'/

Oprava oploceni pozamků 760, 761 a Mst 762,.Ze/ený pruh, Praha 4 - Brrmlk

Pol.t.
011:
1
2

m.i.

výmě ra

Zemnlp,'ce
Klicenl stromů listnatých d kmene do 300 mm
Odstraně ni pafezů d do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizenlm do 20 m a Easypánlm jámy

kus
kus

15,00
15,00

3

C-120901121-0

Bouráni zdi~a z batonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo proloopávkách ruč ně z{dks
-

m3

1,80

4

C-132201101-0
C-132201109-0
C-119001312-O
C-139711101-0
C-162301401-O
C-162301411-O
C-162301421-0
C-174101101-0
C-162601102-0
Celkem za 001

Hloubeni rýh $ do 600 mm v hornině tf. 3 ogemu do 1«10m3
Priplatek zallepivost k hloubeni rýh § do 600 mm v homině tf. 3
Ruenl vrty pro plotové sloupky a sazenice d do 200 mm
Vii kopy pro základové konstrukce ocelové konstrukce K1
Vodorovné premlstě nl w6tv1 stromů listnatý cti do 5 km xl kmene00 300 mm
Vodorovné pfemlstě nl kmenů stremů listnatých do 5 km d kmene do 300 mm
Vodorovné premlstě nl parezů do!5 km d do 300 mm
Zásyp jam, jachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutně nlm
Vodorovné premlstě nl do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4
Zemnlprice

m3
m3
m
m3
kus
kus
kus
m3
m3

5,31
5,31
132,80
1,75
75,00
15,00
15,00
5,31
5,92

002

ZIIklady

13

C-461310211-0

Patka z betonu prostého c 12/15

m3

5,22

S

Celkem za 002

ZIIklady

011:
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

003
C-348121221-0
H-5920000oo-101

Svislé kon8ltrukce
Montáž podlllrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky
Podhrabová deska dl. 3000 mm dodávka +8%

S

C-348401120-101
C· 767000000-101
C-7670oo000-102
C-761000000-103
C· 761000000-104
C-767000000-105
C-767000000-106
Celkem za 003

011:
25
26
27
S
011:
28
29

5
6
7
8
9
10
11
12

S
011:

•
c

Price a dodbky HSV
text položky

kód pol.
001
C-112101101-0
C-112201112-O

Kt/m.i.

tlmJj.

Kt

T

SOUPIS PRACI

suť /mJ.'

Suť

1950,00
12465,00

0,000
0,000

O,O()O0,000
0,000 0,000

0,000
0,000

8280,00

0,000

0,000 2,450

4,410

560,00
170,00
80,00
1600,00
30,00
380,00
80,00
80,00
150,00

2973,60
902,70
10624,00
2800,00
2250;00
5700,00
1200,00
424,80
887,99
50458;09

0,000
0,000
0,000
0,000
0000
0,000
0,000
0000
0,000

0,000
O,OltO0,000
O,O()O 0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,0()0 0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000 0,000 _ 0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000 0,000
O,O()O0,000
0,000

3200,00

16715,78

2,306

12,046 0,000

0,000

130,00
831,00
4600,00

16715,78

celkem

kus
kus

11&,00
127,44

350,00
620,00

41 300,00
79012,80

0~500
0,101

0,047 0,000
12,871 0,000

0,000
0,000

OI)'ocen/- ocelové pqp'astované·
sloupky, vzptty, p'etlvo
Oolocenl ze strojového pletiva s naplnaclmi dráty yÝě !w do 1,6 m do 15° skblnu svahu
VEPě ra plotová vč etně krytky v 2600 mm - dodávka+montáž+osazenl
Sloupek plolový prů bě žný v 2600 mm - doClávka+mo.táž+osazenl
Sloupek pro branku v. 2600 mm llč etně pantu - dodávka+montáž+osazenl
Branka vchodová kovOYá - dodá*a+montáž+osazenl
wč . kováni, povrchově úpravy
Doplň ky k píoíu- držáky vzpě r, pCKIhrabových desek, dráty, objlmky, šrouby apod.
Doprava
Svl." konatrukce

m
kus
kus
kus
kus
kpl
kpl

120,00
35&,80
300,00
32,00
315,00
112.00
2,00
850,00
1,00 5855,00
1,00 21550,00
1,00 7000,00

43056,00
9600,00
35280,00
1700,00
5855,00
21550,00
7000,00
244 353,80

0,,500
0,~03
0,,)04
0,603
0,100

O,O()O0,000
0,1 ()9 0,000
0,3~2 0,000
0,0()6 0,000
0,100 0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

009
C-952901411-O
C-944000000-101
C-919735124-0
Celkem za 009

Oatatnl konstrukce al)rice
Vvč iě tě nl ostatnlch objektů 2,0 - m kolem plotu
Ochranná slt' - dodávka+montáž+osazenl
I F{ezánf stávajlcfho betonového kll1u hl do 200 mm - pomocn{J - t{prsva podhrabových desek
Oatatnl konstrukce a pr6ce

m2
m2
m

72G,OO
289,34
3,00

40,00
60,00
385,00

28800,00
17 360,40
1 155,00
47315,40

o,ÓOo
0,600
O,I~OO

O,O()O0,000
o.oeo 0,000
O,O()O0,000

0,000
0,000
0,000

096
C-966073811-0
C-966003810-0

BDur6nl
Rozebráni vrat a vrátek k oploceni plochy do 6 m2
Rozebráni oploceni s pflč nlky a drevě nými sloupky z prken a lati

170,00
60,00

850,00
180,00

0,1)00
0,600

O,O()()0,210
O,O()O0,055

1,050
0,165

Projektové Ateliéry Dobrovakého
J .. SfldJ6i!ek - PROPOS • H. Zemanové

kus
m

5,00
3,00

1/2

Oprav. oplocenI pozemkfl 760, 761 e ~'st 762, .Zelený PflJh, Prah. 4 ·8ranlk

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

S

C-966071711-o
C-966071821-o
C-966079851-o
C-944411811-o
C-997013211-o
C-99701321~
C-997013501-o
C-99701350~
C-997013831-0
C-997013801-o
Celkem za OH

Bouráni sloupkO a vzp6r plotových ocelovýctl do 2,5 m zabetonovaných
Rozebráni drétě ného dletiva se č tvercoVÝmi oky výAky do 1,8 m
PferuAenl rClzných ocelových DrofilO prOfezu do 100 mm2
Oemontái ochranné sltě
Vnltrostaveniitnl doprava suti a vvpouraných hmot pro budovy v do 6 m ruč ně
PNDlatek k Wlitroltaveailtnl
dODrav6 luti a vvbouranýdh hmot za zvě t!enou dopravu suti zkd 10m
Odvoz suti a vybouranjch hmot na sklidku nebo mezisklédku do 1 km se slotenlm
Prlplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládklll zkd 1 km pfes 1 km
Poplatek zaulolenl stavebnlho smě sného odpadu na skládce (skládkovné)
Poplatek zaulo!enl stavebnlho betonového odpadu na sklédce (sklédkovné)
BDurinlcelbm

011:
40
S

099
C-998232132-o
Celkem za 99

P,"un
hmCDt
Pfesun hmot pro oploceni
P•••• unhm.t

Pol.~.
011:
40
41

t

Price a dodtvky
text pololky

25,57

445,00

49560,00
19800,00
450,00
7330,20
11815,27
10425,24
4083,22
6602,65
17 503,29
882,00
129481:,87

0,000
0,000
0,000
0,000

11379,06
11379.06

0,000

0,000
0,000
0,000
O,O()O

0,066
0,002
0,000
0,000

11,038
0,713
0,000
0,000

suť

17,375

O,O()O 0,000

0,000

HSV
výmě ra

Ika
t

505,00
0,51

90,00
1 155,00

45450,00
583,28
46039,28

0,001

0,5()5 0,000

0,000

Nátě ry syntetické kovollých doplfkOvých konstrukci barva standardnl základn!

m2

23,29

40,00

93ni75

0,000

0,01)2 0,000

0,000

Nátě rv vodou feditelné kdk barva standardnl matný pOllrch 1x antikorozn! a:2x email
Nlllt6ry celkem

m2

23,29

200,00

4658,76
5590,51

0,001

0,014 0,000

0,000

Konstrukce úmeenlck6
Ocelová konstrukce K1 pro ochra'lou slf
Plesun hmot tonUn! Dro zámeč nické konstJlukce
Konatrukce úme~nlck'
celke •• i

011:

V83

NIllt6rv

42

C-7832261 00-0

43

C-783295122-0
Celkem za 783

S

168,00
295,00
36ct,OO
55,00
3ct.&0
15,00
244,34
30,00
17,38
680,00
173,75
60,00
17,38
235,00
33ct,.13
20,00
12,97 1350,00
4,41
200,00

m.1.

kód pol.
ve7
C-76700QOO-107
C-9987671 02-0
Celkem za 787

S

kus
m
kus
m2
t
t
t
t
t
t

ROZPOCEV"'/ SOUPIS PRAC{

K~m.l.

K~

tlmi.

T

suť /mJ ..

Suť

Projektov' Atell4ry Dobrovs/{'hg
J. Sedf'~ • PROPOS • H. 2em.nov'
212

