
TS-671/OEO-2016

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,smlouva")

Článek l.
Smluvní strany

Název:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
E-mail:

(dále jen ,,objednatel")

a

Název:
Sídlo:
Kontaktní adresa:
IČO:
DIČ:
jejímž jménem jedná:
Kontaktní osoba:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Telefon:
Fax:
E-mail:
zapsaná v obchodním
27710.

(dále jen ,,zhotovitel")

Centrum sportu Ministerstva vnitra
organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací
listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-
6/TS-2008 ze dne 25. záři 2008.
Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7
75151898
nejsme plátci DPH
Česká národní banka, pobočka Praha 1

Ing. Jiřím Beranem, ředitelem Centra sportu Ministerstva vnitra
Mgr. jiří Máca, tel.: ,

Šolc konstrukce s.r.o.
Sokolská 543, 541 01 Trutnov - Poříčí
Sokolská 543, 541 01 Trutnov - Pořičí
28791398
CZ28791398
Bohuslav Šolc, jednatel společnosti
Bohuslav Šolc, jednatel společnosti
Raiffeisen Bank

,

rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka



Článek ||.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve
sjednané kvalitě dílo specifikované v ČI. ||. odst. 2 (dále jen ,,dílo"). Předmětem smlouvy
je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané
dílo sjednanou cenu.

2. Specifikace díla: ,,výstavba zastřešeného parkovacího stáni v areálu v Hradci
Králové včetně souvisejících služeb dle projektové dokumentace" (dále jen
,,dílo"). výše specifikované dílo bude provedeno v rozsahu dodávek a prací
specifikovaných v rozpočtu, který je specifikován v Příloze č. 1, která Noří nedílnou
součást této smlouvy (dále jen ,,Příloha č. l").

3. Podkladem pro uzavřeni této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 2.11.2016,
na základě zadávacího řízeni zveřejněného pod číslem TS-574-4/OEO-2016 vybrána
jako nejvhodnější.

4. Dodávkou díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukci a
materiálů nutných k řádnému provedeni díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu
díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo
dočasně k zahájení, provedení, dokončeni a předáni díla, k jeho úspěšné přejímce a
uvedeni do řádného provozu. Součásti dodávky je rovněž zřízeni, provoz a vyklizeni
zařízeni staveniště, včetně vyklizeni a uvedeni propůjčených ploch do původního
stavu, zajištění a předáni všech potřebných osvědčeni, atestů, revizi apod. nutných
k převzetí díla dle příslušných zákonných opatřeni.

5. Použité materiály jsou základně stanoveny ve výzvě a výkazu výměr. Všechny
materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,stavební zákon").

Článek Ill.
Způsob a termín zhotoveni díla, předáni díla

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci
díla.

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do 3
kalendářních dnů od výzvy objednatele k zahájeni prací (viz. Příloha č. 2 -
Harmonogram prací).

3. výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není
zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského
zákoníku.

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací.

5. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno, to znamená, že bude
řádně dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 30.05.2017.

6. Místem plněni díla je adresa: Průběžná 611, Hradec Králové.

7, O předáni a převzetí díla bude vyhotoven protokol o předáni a převzetí díla bez vad a
nedodělků (dále jen ,,protokol") ve třech (3) vyhotoveních, který bude podepsán oběma
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smluvními stranami. Objednatel obdrží dvě vyhotoveni, zhotovitel obdrží jedno
vyhotoveni.

8. Objednatel je však oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno
řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě tj. budou na díle viditelné vady
a nedodělky, které budou bránit řádnému užÍvání stavby funkčně nebo esteticky či její
užíváni podstatným způsobem budou omezovat, přičemž v takovém případě
objednatel důvody odmítnuti převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí ve formě
písemného záznamu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního terminu
předáni díla a urči současně zhotoviteli dostatečně přiměřenou lhůtu na odstranění
výše uvedených vad či nedodělků s ohledem na povahu jednotlivých vad či nedodělků
a k řádnému předání díla dojde až po odstraněni předmětných vad či nedodělků na
díle. výše specifikovaný písemný záznam bude podepsán oběma smluvními stranami.
Náklady na odstraněni vad či nedodělků nese zhotovitel. Na následné předáni díla se
použiji výše uvedená ustanoveni tohoto článku.

9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště, včetně vyklizeni a uvedeni propůjčených ploch
do původního stavu nejpozději do dne podepsáni protokolu (viz ČI. |||. odst. 7 této
smlouvy), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

10. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky ze zákonné
odpovědnosti za vady díla v souladu s § 2615 a § 2629 a násl. občanského zákoníku
dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě 60 měsíců na dílo jako celek ode dne
řádného převzetí a předáni díla (tj. ode dne podepsáni protokolu bez vad a
nedodělků, viz ČI. Ill. odst. 7 této smlouvy). Objednatel je oprávněn nároky ze
zákonné odpovědnosti za vady díla, ve výše uvedené závazné lhůtě na dílo jako
celek, uplatňovat u zhotovitele od okamžiku řádného převzetí a předáni díla (tj.
ode dne podepsáni protokolu bez vad a nedodělků, viz ČI. |||. odst. 7 této smlouvy).
Pokud objednatel uplatni nárok na odstranění vady díla ve výše uvedené zákonné
lhůtě, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit ve lhůtách, které jsou podrobně
rozepsány a ujednány v ČI. y|||. této smlouvy.

11. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle
článku V. této smlouvy.

Článek lV.
Vlastnické právo a nebezpečí škody k zhotovovanému dílu

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném dílu či zničeni při zhotovování díla nese

od počátku zhotovováni až do řádného předáni a převzetí díla (tj. až do okamžiku
podepsáni protokolu uvedeného v ČI. |||. odst. 7 této smlouvy) zhotovitel.

Článek V.
Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy
objednatel zaplatí zhotoviteli celkovou cenu díla v nás|edujÍcÍ výši:
Celková cena díla 397.294,30 Kč bez DPH
(slovy: třistadevadesátsedmtisicdvěstědevadesátčtyřikorunčeskýchtřicetha|éřu)
DPH 21% 83.431,80 Kč
Celková cena díla 480.726,- KČ včetně DPH po zaokrouhleni
(slovy: čtyřistaosmdesáttisicsedmsetdvacetšestkorunčeských),
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jako cena nejvýše přípustná, tj. při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude
v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

2. Tato sjednaná cena díla je konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje zejména veškeré
výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním
díla.

3. Podkladem pro stanoveni ceny je rozpočet, který je nedílnou součásti této smlouvy o
dílo (Příloha č. l). jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data
ukončeni díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné změny, doplňky nebo
rozšířeni předmětu díla.

4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšiření předmětu díla
vyplývajíchn z podmínek při prováděni díla, z odborných znalosti zhotovitele nebo
z vad díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšířenĹ
ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k písemnému odsouhlasenI. Teprve po
jeho případném písemném odsouh|asení má zhotovitel právo započít s realizaci těchto
změn, na jejich úhradu, a to na základě samostatné zakázky a ve smyslu ČI. X. Pokud
tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jim realizované byly v předmětu
plněni a v jeho ceně zahrnuty.

5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nutné k řádné
realizaci díla v rozsahu dle článku ||. smlouvy.

6. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených a odsouhlasených prací
oprávněnou osobou objednatele, vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.
jednotlivé däčí faktury jsou splatné do 14-ti kalendářních dnů od jejího prokazatelného
doručeni na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Objednatel uhradí
zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90% sjednané ceny. zbývajíci část, tj.
10 % ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečné faktury po
odstraněni vad a nedodělků z protokolu.

7. Jednotlivé dáčí faktury musí obsahovat údaje dané zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další údaje ve shodě s § 435
občanského zákoníku.

8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti každé jednotlivé dilči faktury
vrátit bez zaplaceni fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou
nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel
v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či
opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 14-ti kalendářních
dnů.

9. Každá jednotlivá dňči faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsáni
přis|ušné fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

10. Každá jednotlivá dÍ|čÍ faktura bude zaslána na adresu objednatele ve dvou
vyhotoveních.

11, Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytováni a čerpáni prostředků ze státního
rozpočtu pro pořizováni investičního majetku. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
Platba proběhne v Kč.
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Článek VI.
Kontrola prováděni díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele.

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona.

3. Objednatel je povinen při vedeni stavebního deníku v předepsané míře spolupůsobit.

4, Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den,
který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se
kontrdniho dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty.
Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně tři (3) pracovní dny před
kontrolním dnem oznámit.

5. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky vůči jeho kvalitě a způsobu
prováděni stavebních prací uplatněné objednatelem v průběhu zhotoveni díla bez
jakéhokoli nároku na zvýšeni ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede
prokazatelně ke zhoršeni kvality zhotovovaného díla.

Článek VIl.
Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o
informacích, které při plněni této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či
jeho zaměstnancích a spo|upracovnícich a nesmí je zpřístupnit bez písemného
souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy,
ledaže se jedná:

a. c) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo

b. o případ, kdy je zpřistupněnÍ informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby,
které se budou podílet na poskytováni služeb objednateli dle této smlouvy.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytováni
služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti této smlouvy.

Článek Vlll.
Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla a sankce za její nedodrženi

1. Zhotovitel v souladu s ČI. Ill odst. 10 této smlouvy odpovídá za vady díla ze zákona
po dobu šedesáti (60) měsíců na dílo jako celek ode dne řádného převzetí a
předáni díla (tj. ode dne podepsání protokolu bez vad a nedodělků, viz ČI. Ill. odst. 7
této smlouvy) a současně poskytuje objednateli v souladu s § 2619 a násl.
občanského zákoníku záruku za jakost díla, čÍmž ručí za kvalitu jim prováděných
prací (díla) dle této smlouvy a tuto záruku za jakost díla se zavazuje poskytnout po
dobu šedesáti (60) měsíců na dílo jako celek ode dne řádného převzetí a předáni
díla (tj. ode dne podepsání protokolu bez vad a nedodělků, viz ČI. |||. odst. 7 této
smlouvy).
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2. Zhotovitel tudíž poskytne objednateli za provedené dílo specifikované v článku ||.
záruku za jakost díla po dobu šedesáti (60) měsíců na dílo jako celek ode dne
řádného převzetí a předáni díla (tj. ode dne podepsáni protokolu bez vad a
nedodělků, viz ČI. Ill. odst. 7 této smlouvy).

3. výskyt reklamovaných vad oznámí objednatel písemně zhotoviteli spolu
s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni.
Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5
kalendářních dnů od jejich doručeni a zároveň si s objednatelem dohodne termín
odstraněni vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstraněni vad
provede ve lhůtách stanovených niže.

4. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraněni reklamované vady označené
objednatelem výslovně jako bránici provozu do 24 hodin, na odstraněni reklamované
vady ostatní do 7 kalendářních dnů od jejího řádného oznámeni, nedohodne-li se
s objednatelem jinak.

5. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu bránici provozu do 48 hodin,
reklamovanou vadu ostatní do 14 kalendářních dnů od jejího řádného oznámeni,
nedohodne-li se s objednatelem jinak.

6. V případě, že nedojde k odstraněni reklamovaných vad ve lhůtách uvedených v či.
Vlll., odst. 4 a 5, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 2.000,- Kč, za každý,
byt' i započatý, kalendářní den prodlení u každé vady označené za bránici provozu a
1.000,- kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení u vady ostatní.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraněni reklamovaných vad ve sjednaném terminu nebo
ve sjednaném terminu vady uspokojivě neodstraní, má objednatel právo na náklady
zhotovitele zajistit jejich odstraněni jinou specializovanou firmou.

8. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem.

Článek lX.
Smluvní pokuty a odstoupeni od smlouvy

1. V případě nedodržení terminu zhotoveni a předáni řádně zhotoveného díla podle ČI. Ill.
ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad či
nedodělků díla (viz ČI. Ill. odst. 8 této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i
započatý, kalendářní den prodlení.

2. jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ČI. VIl., zavazuje se zhotovitel
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisicekorunčeských) za
každé jednotlivé porušeni povinnosti.

3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou příslušné jednotlivé
dilči faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky
dle příslušné jednotlivé dilči faktury za každý, byt' i započatý, kalendářní den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo na
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byt' i
započatý, kalendářní den prodlení.

5. V případě nesplněni terminu sjednaného v protokolu pro odstraněni vad či nedodělků,
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- KČ (slovy:
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dvatisícekorunčeských) za každou vadu nebo nedodělek a každý, byt' i započatý,
kalendářní den prodlení,

6, Za nevyklizení staveniště, včetně vyklizeni a uvedení propůjčených ploch do
původního stavu do doby uvedené v ČI. Ill. odst. 9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní
pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisicekorunčeských) za každý, byt' i započatý,
kalendářní den prodlení.

7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode
dne jejího uplatněni.

8. V případě, že objednateli vznikne z ujednáni této smlouvy nárok na smluvní pokutu
nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit fakturu
na zaplaceni výše uvedené smluvní pokuty či jiné majetkové sankce vůči zhotoviteli.
Tuto fakturu vystaví objednatel do deseti (10) pracovních dnů ode dne vzniku nároku
ze smlouvy na výše uvedenou smluvní pokutu či jinou majetkovou sankci vůči
zhotoviteli, a to se splatností čtrnácti 14-ti kalendářních dnů. Faktura bude zaslána na
adresu zhotovitele ve dvou vyhotoveních.

9. Zaplacením smluvní pokuty se nezbavuje zhotovitel povinnosti splnit závazky smluvní
pokutou utvrzené (viz. ČI. lX. odst. 1, 2, 4, 5, 6 a ČI. Vlll. odst. 6 této smlouvy) a
zejména povinnosti zhotovitele řádně dokončit dílo. Zaplacením smluvní pokuty a
úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škodu.

10. Povinnost platit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nemá ten z účastníků, který je
v prodlení v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti upravené
v ustanovení § 2913 odst. 2) občanského zákoníku.

11. Za podstatné porušeni této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na
odstoupeni od této smlouvy, se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o vÍce než
sedm (7) kalendářních dnů;

b) neodstraněni vad díla ve lhůtě stanovené podle ČI. VIIL;

C) porušeni jakékoli povinnosti zhotovitele podle ČI. VIl.;

d) nezapracováni připomínek objednatele do díla podle ČI. VI. odst. 5;

e) postup zhotovitele při zhotoveni díla v rozporu s pokyny objednatele.

12. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčni řízeni, v němž bylo vydáno
rozhodnuti o úpadku, pokud to právni předpisy umožňují;

b) insolvenčni návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů inso|venčniho řízenÍ;

C) zhotovitel vstoupí do likvidace.

13. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajícich z této smlouvy po dobu delší než
třicet (30) kalendářních dnů.

14. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle ČI. |||. odst. 2 této smlouvy, je
toto považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od
smlouvy.
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15. Sjednává se platnost odstoupeni zhotovitele od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší
moc. Za vyšší moc se považuji skutečnosti upravené v ustanoveni § 2913 odst. 2)
občanského zákoníku.

16. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti
mlčenlivosti.

17. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní
lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujÍcÍm po doručeni výpovědi.

Článek X.
Změna smlouvy

1. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými, vzestupně očíslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami, které se stanou nedílnou součásti této
smlouvy.

Článek XI.
Ostatní ujednáni

1. Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačniho týmu, který poskytuje
objednateli služby na základě této smlouvy, pouze s předchozím souhlasem
objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě
odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění
tohoto požadavku u zhotovitele.

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v záhlaví smlouvy.

3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

4. Zhotovitel je povinen dokumenty souvisejici s poskytováním služeb dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplaceni poslední části ceny poskytnutých služeb popř. k poslednímu zdanitelnému
plněni dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními
orgány.

5. Zhotovitel je povinen předložit před započetím díla doklad o proškoleni BOZP osob
provádějicich stavbu dle NV Č.362/2005 Sb , zákona 309/2006 Sb. a vyhlášky č.
395/2003 Sb.

6. Zhotovitel se zavazuje vždy minimálně 3 pracovni dny předem projednat
s objednatelem jakékoliv odstávky a odpojeni od veškerých inženýrských síti, které
bude vyžadovat pro realizaci díla. Zhotovitel bude provádět každodenní úklid po jeho
činnosti.

7. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejÍcÍch s poskytováním služeb
dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k prováděni
kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financi ČR, Centra
pro regionální rozvoj České republiky, územních finančních orgánů, Nejvyššího
kontrolniho úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, případně dalších

8/10



orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke
kontrole pověří nebo zmocni.

8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozici střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel
i při vynaloženi veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

10. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XII.
Kontaktní osoby

1.

2.

Za objednatele je ve věcech realizaci díla oprávněn jednat: Bc. Michal Janků,
tel.: , Mgr. jiří Máca, tel.: .

Za zhotovitele je ve věcech realizace díla oprávněn jednat: Bohuslav šolc,
tel.: .

Článek Xlll.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do ukončení záruční doby na dílo (tj.
záruky za jakost díla), minimálně však do ukončeni zákonné odpovědnosti za vady díla
(viz. ČI. Ill. odst. 10 a ČI. VIIL této smlouvy).

2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. XII jsou oprávněny k poskytováni
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednáváni
změn nebo rozsahu této smlouvy.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavřeni smlouvy.

4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem,
a to konkrétně dle § 2586 a násl. občanského zákoníku.

5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a
to ve smyslu ČI. X. smlouvy.

6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
před příslušnými obecnými soudy.

7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášeni, je ve
vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2
zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy
evidenční číslo této smlouvy.

9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou ji známy veškeré
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skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své vlastnoručni podpisy.

10. Nedílnou součásti této smlouvy jso: niže uvede ' "' y.

Příloha č. 2 - Harmonogram prací (l list).

l ' ' ,:: l)

' l
.-.

T~~

Za objednatele:

Ing. Jiří B n
ředitel Centra sportu MV

b

l Za zhotovitele:

" l A kí . "·GAŕ

\ " . l -Ľ" " .>.

r

\, · ' ,. :»'

'-I

BohuslŠv Šolc

jednatel společnosti
Šolc konstrukce s.r.o.

"%

l y r "-, . r" !
m . ,·

-S. f C

Tel. 4!33· 84i 15U käx 4YY t541 .131
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Příloha č. 1

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:

Stavba: MV - Hradec Králové - výstavba zastřešeného parkovacího stáni.

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.10.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Centrum sportu MV, Za císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7

Šolc konstrukce s.r.o., Sokolská 543. 541 01 Trutnov - Pořiči.

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze 397 294,30

sníŽená 15,00% ze 0,00

Cena s DPH v CZK

397 294,30
O,®

397 294,30

83 431,80

0,00

480 726,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko _

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel C:"
rj , , : 'l

. .

" y

', ' 'L , " ' p

. . .. . .

C -. S , '. '
.

Datum a podpis: Razítko _ ,_

1



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba:

Místo:

Ob jednatel:

Zhotovitel:

MV - Hradec Králové - výstavba zastřešeného parkovacího stáni.

Hradec Králové, Průběžná 611 Datum: 31.10.2016

Centrum sportu MV, Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7 Projektant:
Zpracovatel:

Kód objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

l) Náklady z rozpočtů

Zastřešení

Dešt'ový
svod

Elektro

9. Zadání s výkazem výměr a poz

9. Zadáni s výkazem výměr a poz

9. Zadáni s výkazem výměr a poz

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

397 294,30 480 726,10

346 233,00 418 941,90

30 711,30 37 160,70

20 350,00 24 623,50

0,00 0,00

397 294,30 480 726,10
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ROZPOČET

Stavba:

objekt:

MV - Hradec Králové - výstavba zastřeŠeného parkovacího stáni.

Zastřešení - 9. Zadáni s výkazem výměr a poz

Místo: Datum: 31.10.2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní ijráce

346 233,01

15 683,42

3 517,43
Rozebráni dlažeb vozovek ze zámkové dlažby m2 6,000 111,00 666,00

1 K 113106071 do lože z kameniva plochy do 15 m2

Hloubeni Šachet v hornině tř. 3 objemu do 100
2 K 133201101 m3 1,448 857,00 1 240,94

m3

příplatek za lepivost u hloubeni šachet v
. , W m3 0,724 1,00 0,723 K 133201109 hornine tr. 3

Vodorovné přemístění do 10000 m
4 K 162701105 , . . . - m3 1,448 368,00 532,86vykopkWsypaniny z hornmy tr. 1 až 4

5 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,448 219,00 317,11

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,448 23,50 34,03

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 2,824 257,00 725,77
7 K 171201211 ,kládce (skiádkovné) - výkopek pro patky t

2 - Zakládání

8 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25

4 533,30

m3 1,242 3 650,00 4 533,30

5 - Komunikace pozemní
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikaci

9 K 596212230 ti 80 mm skupiny C pI do 50 m2 - použiti m2
vybourané dlažby

1 926,00

4,500 428,00 1 926,00

4 866,60
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého

.. , m3 367,200 0,00 0,0010 K 943111111 bez podlah zatfzen| do 200 kg/m2 v do 10 m

Příplatek k lešení prostorovému trubkovému

11 K 943111211 lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD m3 22 032,000 0,00 0,00
den použiti

Demontáž lešení prostorového trubkového

12 K 943111811 lehkého bez podlah zatíženi do 200 kg/m2 v do m3 367,200 O,® 0,00
10 m

Montáž lešeňové podlahy s příČníky pro
13 K 949211111 . V . m2 102,000 0,00 0,00trubková le$enl v do 10 m

Příplatek k lešeňové podlaze s příČníky pro
14 K 949211211 . - . . W. , m2 6 120,000 0,00 0,00trubkova lesem za první a ZKD den pouz)tl

Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro

trubkova leseni v do 10 m

Kotvy chemickou patronou M 24 hl 210 mm do kus 24,000 185,00 4 440,00
16 K 953961216 betonu, ŽB nebo kamene s vývrtáním otvoru

Očištění zámkových dlaždic se spárováním z

17 K 979051121 kameniva těženého při překopech inženýrských m2 6,000 71,10 426,60
sítí

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot
Přesun hmot s omezením mechanizace pro

18 K 998017001 budovy v do 6 m

840,09

t 3,515 239,00 840,09'
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSY - Práce a dodávky PSY

764 - Konstrukce klemMřské

112 095,47
9 297,00

Žlab podokapní půlkruhový z Pz barveného

plechu rs 125 mm

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků
, . . m 3,500 450,00 1 575,0020 K 764518622 z Pz barveného plechu průměru 100 mm

Přesun hmot procentní pro konstrukce % 2,000 91,00 182,00
21 K 998764201 klempířské v objektech v do 6 m

765 - Krytina skládaná 76 822,76
Montáž krytiny z pc

22 k 765142001 komŮrkových desek
konstrukci

deska polykarbonál
23 M 283 185440 .transparentní, forn

Přesun hmot procei
24 K 998765201 .objektech v do 6 m

Aykai

Lová ,

nát 1

řitní l

rbonátových
íých na kovovou m2 97,846 150,00 14 676,90

MAKROLON rovná,
m2 107,631 560,00 60 273,36

,25 x 6 m ti. 16,0 mm

jro krytiny skládané " % 2,500 749,00 1 872,50

1 998,75
MontáŽ atypických zámečnických konstrukci kg 87,000 20,00 1 740,00

25 K 767995113 hmotnosti do 20 kg

26 M 767-l Materiál pro kotvy sloupů kus 6,000 35,® 210,(X)

Přesun hmot procentní pro zámeČnické % 2,500 19,50 48,75
27 K 998767201 konstrukce v objektech v do 6 m

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry
Nátěry syntetické Ok lehkých "C°' barva

28 K 783195100 standardní matný povrch lx antikorozní a lx
vrchní

23 976,96

m2 114,176 210,00 23 976,96

218 454,12

218 454,12
29 K 430510002 Montáž OK - zastřešení stáni kg 3 412,000 18,00 61 416,00

30 M 145502480 p'ofil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x4 t 0,615 48 moo 29 520,00
mm

31 M 145502701 p'ofil ocelový čtvercový svařovaný 14ox140x4 0,416 48 00o,(x) 19 968,®t
mm

32 M 1338342® tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR. t 1,232 42 moo 51 744,00označeni průřezu 120

33 M 134827350 tyč ocelová IPE, jakost s 235 JR označeni t 1,149 42 0ťú0O 48 258,011průřezu 3®

34 K pravidla M,Čl.13 Zednická výpomoc (1,6% z montáže OK) KČ 0,016 55 274,00 884,38

35 K pravidla M,čl.26 PPV (1,0% z montáíže OK) KČ 0,010 55 274,00 552,74

36 M Pravidla M,čl.8 Mimostav.doprava (2,40% z abd.Ok) KČ 0,024 148 oazoo 3 552,®

37 K Pravidla M,čl.8 Přesun hmot do 500 m q 34,120 75,® 2 559,00

M - Práce a dodávky M
43-M - Montáž ocelovÝch konstrukci
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ROZPOČET

Stavba:

objekt:

MV - Hradec Králové - výstavba zastřeŠeného parkovacího stání.

Dešt'ový svod - 9. Zadání s výkazem výměr a poz

Místo: Datum: 31.10.2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemni Dráce

30 711,31

27 149,07

9 062,01
V

Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze

1 K 113106071 zámkové dlažby do lože z kameniva plochy do m2 4,500 111,® 499,50
15 m2

Odstraněni podkladu plochy do 15 m2 z
2 K 1131070i1 kameniva těženého ti 100 mm při překopech inž m2 4,500 104,00 468,00

r t

Hloubeni rýh š přes 600 do 2000 mm ručním
3 K 132202201 nebo pneum nářadím v soudržných horninách m3 4,118 854,00 3 516,77

Vodorovné přemístěni do 10000 m
vykopku/sypan)ny z horniny tr. 1 až 4

5 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 4,118 219,00 901,84

6 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 4,118 23,50 96,77

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 8,030 257,00 2 063,71
7 K 171201211 ,kládce (skládkovné) t

4 - Vodorovné konstrukce

8 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze Štěrkopísku m3

455,30

0,580 785,00 455,30

6 038,20
" " r "

Vyspravení podkladu po překopech Ing síti
9 K 566901124 . . . m2 5,800 274,00 1 589,20plochy do 15 m2 sterkopískem ti. 250 mm

Vyspravení podkladu po překopech ing síti

10 K 566901171 plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) ti m2 5,800 435,00 Z 523,00
100 mm

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikaci
m2 4,500 428,00 1 926,0011 K 596212230 ti 80 mm skupiny C pI do 50 m2

5 - Komunikace oozemní

7 670,34
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG

12 K 871275221 tuhost třídy SNB DN125 m 6,380 473,00 3 017,74

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo

13 K 877275211 z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé ON kus 4,000 15,00 60,00
125

14 M 286113560 koleno kanalizace plastové KGB 125x45 " kus 3,(XX) 28,00 84,®

15 M 286113580 koleno kanalizace plastové KGB 125X87' kus 1,000 31,® 31,®

16 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí ON 100 nebo m 5,800 IQ,® 58,00
1?5
Obetonování potrubí betonem prostým tř.c

17 K 899623161 20/25 m3 1,740 2 540,00 4 419,60

8 - Trubní vedení

1 739,95
T '

18 k 9-l připojení potrubí do stávající venkovní vpusti šoub 1,000 1 420,00 1 420,00
nr

Očištěni zámkových dlaždic se spárováním z

19 K 979051121 kameniva těŽeného při překopech inženýrských m2 4,500 71,10 319,95
síti

9 - Ostatní konstrukce a Dráce, bourání
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PČ Typ KÓd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

998 - Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z

20 K 998276101 . . . .plastickych hmot otevřeny výkop

2 183,27

t 9,135 239,00 2 183,27

Á

PSY - Práce a dodávky PSY

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou

21 K 721242115 klapkou a lapacím košem ON 110 kus

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v
22 K 998721201 . %

i objektech v do 6 m

3 562,24

3 562,24

L000 3 520,00 3 520,00

35,200 1,20 42,24
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ROZPOČET

Stavba: MV - Hradec Králové - výstavba zastřešeného parkovacího stání.

objekt: Elektro - 9. Zadání s výkazem výměr a poz

Místo: Datum: 31.10.2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 350,00

PSY - Práce a dodávky PSY
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

Celková prohlídka elektrického rozvodu a
1 K 740991 100 W, , -zanzeni do 100 000,- Kc

20 350,00
1 500,00

kus 1,000 1 500,00 1 500,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D

2 K 743621110 W - ,. mdo 10 mm s podperou - vc.materialu

Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci
3 K 743631130 kusocelovou

4 M 743-l jimaci tyč bleskosvodu do d(.3,0 m l kus

3 200,00

10,000 250,00 2 500,00

1,000 200,00 200,00

1,(XX) 50O,(X) 500,00

744 Elektromontáže rozvody vodičů měděných
MontáŽ kabel Cu sk.1 do 1 KV do 1,00 kg

5 K 744431300 W . -uloženy volne

6 M 3411103CK) kabel silový s Cu jádrem CVKY 3x1,5 mm2

7 K 747111211

8 M 747-l

747 - Elektromontáže kompletace rozvodů
MontiÍŽ vypínač nástěnný l-jednopólový

747111211 . . .prostředi venkovni lmokre

Vypínač jednopólový 10 a 250V vb těsném
747-l .provedeni

8 100,00

m 30,000 250,00 7 500,00

m 30,000 2CLOU 6(X),(X)

350,00
r

kus 1,000 250,00 250,00

kus 1,(XX) 10OÁX) ICQ®

7 200,00
Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní

9 K 748122114 ., . kus 6,000 200,00 1 200,00pnsazene 2 zdroje s krytem

svítidlo průmyslové zářivkové prachotěsné IP kus 6,®0 1 CKX),00 6 O®,®
10 M 348332420 54. 2x58W.

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízeni a svítidla
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Příloha č. 2

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Stavba: MV - Hradec Králové - výstavba zastřešeného parkovacího stáni

Objednatel:

Zhotovitel:

Centrum sportu Ministerstva vnitra, Za císařským mlýnem, 1063, 170 06 Praha 7

Šolc konstrukce s.r.o., Sokolská 543, 541 01 Trutnov - Poříčí

týden 15. 16. 17 18. 19. 20, 21.

den 10. -16,4 17. - 23.4 24 - 30.4 1, - 7.5 8. -14.5 15. - 21.5 22. - 28.5

1. Převzetí staveniště

2. Rozebráni zámkovky, výkop základu a kanalizace

3. Betonováni základů

4. Provedeni kanalizace, zásyp a zhutněni

5. Montáž konstrukce a zakryti střechy

7. Dokončeni, úklid, předáni

Termin zahájeni prací:

Termín předání díla:

Termín vyklizeni staveniště:

10.4.2017

28.5.2017

28.5.2017

V Trutnově dne: 5,12.2016

Vypracoval: B, Šolc


