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Kraj Vysocí na
Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen
„občanský zákoník11)
1. Smluvní strany
Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel./fax
IČ :
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel./fax:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a
majetku
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
Ing. Jiří Krejčí; Ing. Eduard Jozífek
564602225/564602213
70890749
Sbersbank CZ, a.s.
4200242010/6800
BESTEX spol. s r.o.
Křenová 42, 602 00 Brno, kancelář: Rybnická 21,634 00 Brno
prof. RNDr. Ing. Petrem Štěpánkem, CSc.
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
Ing. Pavel Krůpa
543 215 237
15546233
CZ15546233
Komerční banka, a.s. pobočka Brno
987349621/0100
V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl
C, vložka 1011

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u
které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke
škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.
2. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele ve sjednaných
termínech dílo spočívající v provedení stavebně technického průzkumu a posudku stávajících
železobetonových stropů stavby „Krajské komunitní a poradenské centrum"

2.1. Průzkum a posudek budou provedeny v tomto rozsahu:
a) Zaměření skutečného stavu stropních konstrukcí:
Zaměření skutečného provedení (tvaru) stropních konstrukcí, rozměry a pozice trámů a průvlaků
zpracované výkresově pro I.PP, I.NP, 2.NP a 3.NP.
b) Stavebně - technický průzkum:
-

rozsah: typické části stropů nad 1.PP, nad 1.NP, nad 2.NP, nad 3.NP - čtyři stropy
provedení pasportu stávajícího stavu a poruch stropních konstrukcí (prohlídka a záznam)
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-
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-

ověření geometrie průřezů staticky významných prvků, fotodokumentace
stropní trámy - cca 4 ks sond / podlaží + 1 ks chodbového průvlaků / podlaží
ověření hlavní výztuže a třmínků, lokální sekané sondy k výztuži (typ a průměr výztuže,
koroze, krytí, karbonatace), nedestruktivně rozteče třmínků
stropní desky - cca 5 ks / podlaží
ověření výztuže, lokální sekané sondy k výztuži (typ a průměr výztuže, koroze, krytí,
karbonatace), nedestruktivně rozteče výztuží, ověření tl. desky (průvrty)
odběr jádrových vývrtů pro tlakové zkoušky betonu - cca 3 ks / podlaží
pevnost betonu nedestruktivně (Schmidtův tvrdoměr) - cca 4 ks / podlaží
ověření hloubky karbonatace betonu (v sekaných sondách, na odebraných vývrtech)
zpracování záznamů z průzkumu (schémata, fotodokumentace); vyhodnocení průzkumu
(poruchy, vyztužení prvků, pevnosti betonů); stanovení závěrů

c) Posouzení stropních konstrukcí:
-

stanovení únosnosti prvků stropních konstrukcí při uplatnění výsledků průzkumu a
zjištěných materiálových charakteristik
posouzení konstrukcí na projektovaný stav komunitního centra
zpracování a doložení statických výpočtů, stanovení závěrů a návrhy obecných
doporučení včetně zpracování a předání závěrečné zprávy 3 ks listině a 1x na CD

3. Způsob práce, práva a povinnosti objednatele a dodavatele
Při práci bude dodavatel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a ujednání
této smlouvy.
Dodavatel je oprávněn zabezpečit plnění za použití subdodavatelů.
Objednatel zajistí pro dodavatele:
- sekané sondy, stejně jako jejich zapravení, provede stavba,
- součinnost při zaměření skutečného stavu stropů (viz. kapitola A., bod 2.1 .a), poskytne
zaměření tvaru stropů zpracované generálním projektantem stavby
- zpřístupnění povrchů železobetonových konstrukcí (odstranění podhledů, podlah, odstranění
omítek ve specifikovaných místech apod.),
- přístup ke zkoumaným konstrukcím (lešení),
- zajistí možnost připojení na síť el. energie (220 V) a na vodu,
- doplnění údajů potřebných pro posouzení prvků (skladby nových konstrukcí, podlah,
podhledů, účely místností, - projektové podklady)
Objednatel bude mít právo učinit veškerá opatření nutná k zajištění účelu obsahu této smlouvy,
pokud dodavatel nebude plnit své povinnosti uvedené v předmětu této smlouvy.
4. Čas plnění
Dodavatel se zavazuje dokončit dílo a předat závěrečnou zprávu v termínu nejpozději do 6-ti
týdnů po podpisu této smlouvy.
5. Cena díla a platební podmínky
Za provedení stavebně technického průzkumu a posudku stávajících železobetonových stropů
stavby „Krajské komunitní a poradenské centrum Jihlava" se sjednává smluvní cena takto:
Cena celkem
DPH 21%
Cena celkem včetně DPH

160.000,--Kč
33.600,-Kč
193.600,-Kč
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Cena uvedená v této smlouvě je cena maximální, s možností změny pouze u případů
stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, služby a výkony, potřebné pro
provedení předmětu smlouvy. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena
včetně DPH.
Sjednaná cena může být změněna pouze při změně právních předpisů určujících sazby daně
z přidané hodnoty.
V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty
ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH
ve výši 21%). Na tuto změnu bude uzavřen písemný dodatek ktéto smlouvě a DPH bude
účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
Objednatel nebude poskytovat dodavateli zálohu.
Dodavatel si do stanovené ceny zahrnul cestovní náhrady a všechny požadavky z obsahu
činností v rozsahu této smlouvy, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění,
předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při plnění
předmětu díla očekávat.
Předmět plnění bude hrazen následovně:
Po dokončení díla dle dle či. 2 a předání závěrečné zprávy zhotovitel vystaví a objednatel uhradí
fakturu na základě protokolu o předání díla bez vad a nedodělků.
Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení, přičemž
dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.
Kromě povinných náležitostí bude zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce
„Krajské komunitní a poradenské centrum9
11. *Při prodlení objednatele se zaplacením faktury
bude činit úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
6. Smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty
Za nedodržení termínu dokončení díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000
Kč za každý den prodlení. Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad díla, ohlášených
objednatelem v záruční době dodavateli, uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu 1 000,--Kč
za každý den prodlení.
7. Odpovědnost za vady a záruka
Záruční doba na předmět díla uvedený včl. 2. odst. 2.1. této Smlouvy se sjednává v délce 60
měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy, a má
vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem
ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je
kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným v této smlouvě.
Zhotovitel odpovídá za veškeré vady dokumentace. Pokud budou objednateli dodány práce s
vadami, má právo na bezplatné odstranění vad. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen
odpovědět písemně do 5 dnů ode dne doručení tohoto ohlášení a stanovit termín odstranění vad.
Pokud tuto svoji povinnost zhotovitel dokumentace nesplní, má se za to, že souhlasí s termínem
odstranění vad, který stanoví objednatel v písemném ohlášení vad.
8. Změna závazku
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným statutárními orgány nebo
zmocněnými zástupci obou stran.
Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné okolnosti,
mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu
smlouvy formou návrhu písemných dodatků.
9. Ostatní ujednání
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy souhlas s celým jejím obsahem projeví obě smluvní strany.
Právní vztahy neupravené smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
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Křenová 42
602 00 Brno

Pokud by se stala některá část smlouvy z důvodů změn v právním řádu neplatná, nemá to vliv na
ostatní části smlouvy. Smluvní strany se zavazují smlouvu doplnit ve smyslu této změny.
Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se
zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího
hospodářskou soutěž.
Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.
Smluvní strany prohlašují, že se s textem smlouvy podrobně seznámily.
Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, event, právního
nástupce.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého
textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní
Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli.
Smlouva o dílo je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a dodavatel jedno
vyhotovení.

Jihlava

22, 05. 2019

-Bmo

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
jednatel firmy

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana
pro oblast ekonomiky a majetku
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