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SMLoUVA o Dí Lo ć.0057lolzoMl/lg

uzavřená podle ustanovení s 2586 a násl. zákona ć,.89ĺ 2oL2Sb., obč anshý zákoní k, v platné m

znění , a na základě usnesení RMČ  Praha 5ć.28l8t9l2ol9, ze dne 08.07.2019
(dóle jen ,,smlouvo")

Smluvní strany

L.I Objednatel:
se sí dlem:
zastou pená:

lČ o:
DlČ :

bankovní  spojení
č . ú č tu:

(dále jen,,objednatel")

Zhotovitel:
se sí dlem:
zastoupená:
lČ o:
DlČ :

bankovní  spojení
č . ú č tu:

(dá le jen,,zhotovitel")

(společ ně také  jako ,,smluvní  strany")

osoby oprávněné  jed nat:

1.3.1. Za objednatele:
ve věcech smluvní ch

Městská č ást Praha 5

náměstí  1'4'ŕ í 1na 1381ł 4, PSČ  150 22,Praha 5 _ Smí chov

RNDr. Danielem Mazurem, Ph.D', starostou vlČ  praha s
00063631
c200063631
Č eská spořitelna a.s.

69 o24-Żo0085 7 3 2 9/0800

KyraStav spol. s r.o.

Slaví kova I379/Żo,130 00 Praha 3

lng. Karlem Duš kem, jednatelem společ nosti
024081'1Ż
c202408L12
Č eská spořitelna, a.s.

338Ż3633]9/0800

L,2

1.3

ve věcech admin istrativně-

tech n ických:

RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.,

starosta MČ  Praha 5

lng. Tomáš  Beneš , vedoucí odboru
majetku a investic
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tel.257 000 404
Miroslav Ptáč ek,
vedoucí  oddělení  stavebně technické ho
Odboru majetku a investic
e-mail : miroslav. otace k@praha5.cz
tel.25-l 000 176

L3.2. Při operativní m technické m -ŕ í zení  č innosti na stavbě, potvrzování
provedených prací , zápisů  ve stavební m dení ku, odsouhlasování  výš e
faktuĺ ; potvrzování  protokolů  o předání  a převzetí  zastupuje objednatele
lng. Tomáš  Beneš , Miroslav Ptáč eka Zdeněk Kalina, oMl ÚMČ  Praha 5.

1.3.3. Za zhotovitele:
ve věcech smluvní ch: lng. Karel Duš ek., e-mail: kyra@kyrastav.cz, tel
776 626 8s8
ve věcech technických: lng. Karel Duš ek., e-mail: kyra@kyrastav.cz, tel
716 626 gsg

L.3.4. Při operativní m technické m ŕ í zení  č innosti na stavbě, potvrzování
provedených prací , zápisů  ve stavební m dení ku, odsouhlasování  výš e
faktuľ ; potvrzování  protokolů  o předání  a převzetí  zastupuje zhotovitele
lng. Martin Mencl.

2. Úvodní  ustanovení

Podkladem pro uzavření  té to smlouvy je nabí dka zhotovitele ze dne 21'.6.2oI9,která
byla na základě výsledků  výběrové ho ří zení  veřejné  zakázky malé ho rozsahu na

stavební  práce vyhlaš ované  za podmí nek a v souladu se zásadami stanovenými v 5 6, 5
27 a 5 31 zákona č . 134/Ż01'6 Sb', o zadávání  veřejných zakázek, ve znění  pozdějš í ch
předpisů , mimo rež im tohoto zákona s názvem: ,,Statické  zajiš tění  vchodbové m a
schodiš ť ové m traktu V objektu Pod Radnicí  L5a3, Praha 5", vybrána jako nejvýhodnějš í .
Smluvní  strana uvedená v č lánku 1'2. té to smlouvy předloŽila doklady, které  osvědč ují
ú daje uvedené  ve zmí něné m odstavci.
JestliŽe zhotovitel č i objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, ž e se jich

zYí ká.

Na základě předlož ených dokladů  zhotovitel prohlaš uje, Že je ve smyslu č eské ho
právní ho řádu oprávněn prové st dí lo tak, jak je specifikováno v té to smlouvě. Dále pak
prohlaš uje, ž e disponuje takovými materiální mi prostředky a profesemi, ž e je schopen
dí lo prové st řádně, vč as a ve vzorné  kvalitě vč etně vš ech objednatelem pož adovaných
změn dí la a jeho souč ástí .
Zhotovitel prohlaš uje, Že k datu podpisu té to smlouvy:
. splnil zadávací  podmí nky a akceptuje vš echny podmí nky zadání  veřejné  zakázky

a zadávací  doku mentace,
o převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou projektovou dokumentaci vč . výkazu

výměľ ;
o prověřil mí stní  podmí nky na mí stě plnění  - provádění  dí la, tj. objekt Pod Radnicí

1,5U3, Praha 5, 
.,

\

2.L.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
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o nejasné  podmí nky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci
objednatele,

o akceptuje pož adavek objednatele, Že přizpů sobí  veš keré  č innosti daným
podmí nkám, zvláš tě pak provozu š koly a š kolky nájemce objektu, Montessori š koly
Andí lek,

o vš echny technické  a dodací  podmí nky dí la zahrnul do kalkulace cen, je plně
seznámen i s ostatní mi podmí nkami plnění  zhotovitelových povinností  podle té to
smlouvy, které  z ní  vyplývají  a které  nejsou v odstavci 2.5. tohoto č lánku uvedeny
výslovně, ale které  měl mož nost zjistit prohlí dkou na mí stě plnění dí la,

o veš keré  své  poŽadavky na objednatele uplatnil v té to smlouvě.
Smluvní  strany berou na vědomí , ž e k nabytí  ú č innosti té to smlouvy je nezbytné  její
uveřejnění  v registru smluv podle zákona č . 34o/2o15 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách
ú č innosti některých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějš í ch předpisů , do 30 dnů  ode dne podpisu smlouvy poslední  smluvní  stranou,
nejpozději do 3 měsí ců  ode dne podpisu smlouvy, které  provede Městská č ást Praha 5.

Smluvní  strany berou na vědomí , Že zveřejnění  osobní ch ú dajů  ve smlouvě uveřejněné
v registru smluv podle věty první  se děje v souladu s tí mto zákonem a s č l. 6 odst. ].

pí sm. c) naří zení  Evropské ho parlamentu a Rady (EU) Ż01'6/679. Smluvní  strany
prohlaš ují , ž e skuteč nosti obsaŽené  ve smlouvě nepovaž ují  za obchodní  tajemství  ve
smyslu s 5o4 obč anské ho zákoní ku a uaelu1ĺ  svolení  k jejich uŽití  a uveřejnění  bez
sta novení  ja kýchkoliv dalš í ch podm í nek.

3. Předmět smlouvy, předmět dí la a způ sob jeho provedení

3.1' Předmětem té to smlouvy je závazek zhotovitele prové st pro objednatele dí lo
a č innosti, jak specifikováno vté to smlouvě a její ch pří lohách řádně, vč as a ve vzorné
kvalitě vč etně vš ech objednatelem pož adovaných změn dí la a jeho souč ástí .
Předmětem té to smlouvy je dále závazek objednatele za řádně provedené  dí lo
zhotoviteli zaplatit cenu dí la, a to za podmí nek a V termí nech touto smlouvou
sjedna ných.

3.2. objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje prové st za podmí nek vté to smlouvě
stanovených formou,,na klí č " následují cí  dí lo (dále jen,,dí lo"): ,,Statické  zajiš tění
v chodbové m a schodiš ť ové m traktu v objektu Pod Radnicí  L5a3, Praha 5"

Smluvní mi podklady specifikují cí mi předmět, rozsah a způ sob provádění  dí la jsou

následují cí  pří lohy sm louvy:

1. Projektová dokumentace pro provedení  stavby z Yí 1na 20L8 zpracovaná firmou
STAT|KA s.r.o., Nuselskáł 1',14o O0 Praha 4,lČ :25636421 (volná pří loha),

2. Podrobný polož kový rozpoč et zpracovaný zhotovitelem,
3. Platný doklad o pojiš tění  zhotovitele na odpovědnost za š kodu způ sobenou

jeho č inností v souvislosti s plnění m té to smlouvy o dí lo,
4. Podrobný harmonogram stavební ch prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem,

Výš e uvedené  dokumenty bod 1'. až  4' tvoří  Pří lohy 1' aŽ 4 a jsou nedí lnou souč ástí té to
smlouvy.
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3.3. Zhotovitel prověřil projektovou dokumentaci pro provedení stavby a prohlaš uje, ž e jsou
v ní  specifikovány vš echny práce a dodávky k řádné mu a ú plné mu provedení , jakož
i k následné mu řádné mu už í vání  stavby, její ž  zhotovení  je předmětem plnění  dle té to
smlouvy' ZjistĹli zhotovitel dodateč ně, ž e tomu tak není , nebude od objednatele
pož adovat ú hradu nákladů  na práce a dodávky nutné  k řádné mu a ú plné mu provedení ,
jakož  i k následné mu řádné mu už í vání  dí la, jehož  zhotovení  je předmětem té to
smlouvy. Zhotovitel nebude uplatňovat Žádné  náklady vyplývají cĺ  z rozdí lu mezi
výkazem výměr a skuteč ným provedení m dí la.

3.4. Veš keré  dodávky materiálů  a zaŕ í zení  v rámci té to smlouvy musí  být nové , originální
a nepouž ité . V pří padě zjiš tění , ž e dodávka nesplňuje tyto pož adavky, zhotovitel na své
náklady provede okamž itou výměnu pří sluš ných č ástí .

3.5. Souč ástí  dí la je předání  dokumentace skuteč né ho stavu Ve dvou vyhotovení ch,
dokumentace o podmí nkách Údrž by, atesty, certifikáty a doklady, které  souvisí
s předmětem smlouvy vč etně zaš kolení  obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel
objednateli při předání dí la, vč etně klí č ů  od vš ech dveří '

3.6. Veš keré  práce budou provedeny a dí lo bude dodáno komplexně, v termí nech dle té to
smlouvy, ve vzorné  kvalĺ tě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech
dle zadávací  dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné  i vš echny souvisejí cí  stavební
práce, zajiš tění  povolení  a následně provedení  nutných záborŮ, zaŕ í zení  staveniš tě,
dopravní  a jiná opatření , bude obsahovat provedení  veš kerých ú konů  a č inností
potřebných k pří pravě, k vlastní mu provedení  dí la, k následné mu uvedení  do řádné ho
proVoZU a už í ván( vč etně vš ech dodávek a to za podmí nek, které  upravuje tato
smlouva.

3.7. Zhotovĺ tel zodpoví dá po celou dobu realizace dí la za dodrž ování bezpeč nosti a ochrany
zdraví  pracovní ků  (dále jen BOZP) a pož ární  ochrany (dále jen Po) v prostorách
staveniš tě, zejmé na dle poŽadavků  a podmí nek bezpeč nosti a ochrany zdraví  při prácĺ  v
souladu se zákonem č . 309/2006 Sb., o zajiš tění  dalš í ch podmí nek bezpeč nosti a
ochrany zdraví  při práci, v platné m znění a v souladu s naří zení m vlády č .59V2oo6 Sb.,
51_8 o bliž š í ch minimální ch pož adavcí ch na bezpeč nost a ochranu zdraví  při práci na
staveniš tí ch.

3.8. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o ú č asti subdodavatele na
plnění  předmětu dle té to smlouvy.

3.9. Dí lo musí  být provedeno V souladu s pož adavky objednatele, orgánů  státní  správy
a s veš kerými souvisejí cí mi p|atnými předpisy, vyhláš kami a technickými normami (Č sN,
Č Sru Eĺ v, atd'), které  je nutno pro realizaci tohoto dí |a povaŽovatZa závazné .

4. Mí sto plnění

4.L. Mí stem plnění - provádění dí la dle č lánku 3. té to smlouvy je budova Pod Radnicí  L5ł 3,
Praha 5, (dále jen ,,stavenĺ š tě"). Vlastní kem nemovitostĺ  je obec hlavnĺ  město Praha -
svěřená správa Městská č ást Praha 5.
Mí sto plnění  dle předchozí ho odstavce je i mí stem předání  a převzetí  řádně
provedené ho dí la.

5. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje realizovat dí lo specifikované  v č lánku 3. té to smlouvy vtěchto
term í nech:
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5.1.1. převzetí stavenĺ š tě nejpozději do 7 (sedmi) kalendářní ch dnů

od pí semné  výzvy objednatele
5.L.2. předání dí la nejpozději do 1-0 (deseti) týdnů  od převzetí staveniš tě
5.1.3. likvidace staveniš tě do 7 (sedmi) kalendářní ch dnů  po předání dí la

5.2. Zhotovitel není v prodlení , pokud nemohl plnit předmět smlouvy v dů sledku vyš š í  moci
nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností .7a vyš š í  moc se nepovaž ují finanč ní
a ekonomické  změny, běž ná obchodní  rizika, poplaš né  zprávy, nemoci, ú razy.

5.3. o vzniku a ukonč ení  vš ech výš e uvedených okolností  musí  zhotovitel pí semně
informovat objednatele do 24 hodin.

5.4. Termí nem splnění  předmětu té to smlouvy je předání  dí la objednateli bez vad
a nedodělků , které  neomezují  provoz a už í vání  dí la, po dokonč ení vš ech prací .

5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí dí la tři pracovní dny předem.
5.6. objednatel se zavazuje převzí t předmět dí la i před termí ny uvedenými v bodě 5.1. té to

smlouvy, budou-li splněna vš echna ostatní  ujednání té to smlouvy.
5.7. V pří padě, ž e objednatel vyzve zhotovitele k přeruš ení prací na dobu delš í  než IŻ hodin

z dů vodů  na straně objednatele, má zhotovitel právo prodlouž it termí n plnění
o stejnou dobu, o kterou doš lo k přeruš ení  prací  vinou objednatele' Tyto pří pady
musejí  být zapsány ve stavební m dení ku.

6. Realizace smlouvy,'práva a povinnosti

6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní  subjekt vů č i státní m
ĺ  kontrolní m orgánů m a odpoví dá za dodrŽování  vš ech obecně platných právní ch
předpisů  týkají cí ch se pož ární  ochrany (vč etně zač lenění  provozovaných č inností  do
kategorie pož ární ho nebezpeč í podle 5 4 zákona č . 13y1985 Sb., o pož árn( ochraně, ve
znění  pozdějš í ch předpisů ), bezpeč nosti práce, ochrany majetku a hygieny práce' Dále
pak odpoví dá objednateli za dodrž ování jeho interní ch předpisů , se kterými byl v rámci
plnění  předmětu dí la seznámen. V té to souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu
tak, aby nedocházelo k poš kozování  majetku objednatele, pří p' majetku třetí ch osob,
který se nachází  v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcí ch.

6.2' Pracovní doba je moŽná v měsí cí ch č ervenec azáŕ í 2oL9 vsobotu a neděliod 8.00 hod'
do 20.00 hod. V pracovní  dny lze práce provádět pouze v měsí ci srpnu 2oI9, kdy má
š kolka prázdniny od 7.00 hod. do 22.00 hod, realizaci nadměrně hluč ných prací  je
nutné  dohodnout s nájemcem objektu, Montessori š koly Andí lek.

6.3. Zhotovitel bere na vědomí , ž e realizace předmětu dí la probí há v prostorách š kolské ho
zalí zení . Zhotovitel je povinen si poč í nat tak, aby zamezil anebo alespoň v maximálně
moŽné  mí ře omezil konflikt stavební ch prací  s provozem š kolské ho zaŕ í zení , resp. si při
provádění  dí la poč í nat tak, aby do provozu š kolské ho zaŕ í zení  zasahoval v minimální
mí ře. Zhotovitel je povinen předem před zahájení m prací  vypracovat plán, jaké  práce
a kdy konkré tně budou prováděny a zohlednit v tomto plánu pož adavky objednatele č i
jí m pověřených osob ohledně minimalizace konfliktů  stavební ch prací  a provozu
š kolské ho zaří zení . Zhotovitel zajistí  na své  náklady oplocení staveniš tě a umož ní  provoz
š kolské ho zaŕ í zení .

6'4. Za ekologické  š kody vzniklé  provádění m dí la odpoví dá zhotovitel. objednatel má právo
jednostranně zastavit práce zhotovitele, které  jsou v rozporu s předpisy na ochranu
Životní ho prostředí . Zhotovitel mů ž e pokrač ovat u takto zastavených prací  pouze po
odstranění  závad poš kozují cí ch ž ivotní  prostředí . objednatelů v nárok na ú hradu š kody
v tomto pří padě nezaniká odstranění m ekologické  závady'

5
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6.5 Před zahájení m objednané  práce doruč í  zhotovitel objednateli pí semné  sdělení

o rizicí ch, která vzniknou Zvykonávané  č innosti pro zaměstnance nájemce a ostatní
osoby (hlavně děti) v mí stě prováděné  práce a jaká opatření  uč iní  k ochraně před jejich

pů sobení m.
Zhotovitel a objednatel se zavazu1í  uzce spolupracovat při pří pravě a realizaci celé
předmětné  akce a poskytnout si nezbytné  informace potřebné  pro splnění  Úkolu.

Stavební  práce budou prováděny na základě dohody zhotovitele s objednatelem.

ProtoŽe práce budou probí hat V prostorách_ š kolské ho zaYí zení , musí  být dodrž ovány

hygienické  podmí nky při provádění  hluč ných a praš ných prací . Zhotovitel zajistí

prů běŽný řádný ú klid dotč ených prostor.

6.6.

6.7.

6.8. Zhotovitel se zavazuje, Že:

6.8.1. bude realizovat předmět smlouvy v pož adované m č ase a kvalitě dle podmí nek

uvedených v č l' 3. té to smlouvy, v souladu s pří sluš nými normami a předpisy,

dle urč ení  objednatele, při dodrž ování  správných pracovní ch a technologických
postupů . o prů běhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvní ho

vztahu stavební  dení k (trvale pří stupný na pracoviš ti), vlastní kem originální ch

stránek a první ho prů pisu stavební ho denÍ ku je objednatel, které mu budou po

skonč ení stavby předány, druhý prů pis si uschová a archivuje zhotovitel,

6.8.2. na realizaci dí la budou použ ity pouze dodávky odpoví dají cí  platným předpisů m

Č R,

6.8.3. práce budou prováděny pracovní ky s odbornou kvalifikací  a platným

oprávnění m pro výkon č innosti; vybouraný materiál bude ulož en na skládku _

doklad o ulož ení  bude předán objednateli,
6.8.4. zjistĹli zhotovitel při provádění  dí la skryté  překáž ky znemož ňují cí  jeho

provedení  dohodnutým způ sobem, oznámí  tuto skuteč nost objednateli

zápisem do stavební ho dení ku a dohodne s ní m dalš í  postup,

6.8.5. objednateli bude umož něna prů běž ná kontrola prováděné ho dí la v kaž dé  fázi
jeho provádění  s tí m, Že zhotovitel dle připomí nek objednatele odstraní
eventuální  z1iš těné  závady, plnění  zhotovitele, které  vykazuje v době provádění

dí la nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným p!nění m bez vlivu na

cenu a termí n, jestlĺ ž e si kontrolní  zásahy vyŽáda1í  ví cepráce a ví cenáklady nad

rozsah smluvených prací  a dodávek, pří padně změnu dohodnutých termí nů ,

zapí š í  tuto skuteč nost oprávněné  osoby do stavební ho dení ku a potvrdí ji svými

podpisy, na základě zápisů  ve stavební m dení ku bude vyhotoven dodatek kté to
smlouvě, pří padné  ví cepráce a ví cenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro

navýš ení  celkové  ceny dí la, která je smluvena jako koneč ná, zápis ve stavební m

dení ku není  dodatkem té to smlouvy, zjistĹli objednatel, ž e zhotovitel provádí

dí lo v rozporu se svými povinnostmi a nedodrŽuje pří sluš ná ustanovení

smlouvy, je oprávněn pož adovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé  vadným
provádění m dí la a dí lo prováděl řádným způ sobem, v pří padě, ž e zhotovitel

závady neodstraní  ani v dodateč ně stanovené  přĺ měřené  lhů tě, jde o podstatné

poruš ení  smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dí lo č i č ásti

dí la, které  vykazují  prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací  č i s
pokyny objednatele a změny dí la, které  zhotovitel provede bez pí semné ho

souhlasu objednatele, se nehradí ,
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6.8.6. bude na mí stě prací  a v jeho okolí  udrŽovat pořádek a č istotu, odstraňovat

prů běž ně odpady a neč istoty, vzniklé  jeho pracemi, odstraňovat veš kerá

zneč iš tění  a poš kození  společ ných prostoĺ ; ke kterým dojde provozem

zhotovitele, zvláš tě pak schodiš tě a chodeb, kde bude po dobu realizace prací

prováděn denní  dů kladný Úklid,

6.8.7. při provádění  prací  budou dodrž ovány předpisy o ochraně zdrav( a bezpeč nosti

při práci, které  bude trvale kontrolovat vlastní  dozor zhotovitele,

6.8.8. předá do 3 dnů  před zahájení m prącí  objednateli seznam pracovní ků  pro

montáž ní  a realizač ní  práce vč etně pož adovaných dat (jmé no, datum narození ,

trvalý pobyt). Toto ujednání  se týká nejen pracovní ků  zhotovitele, ale i

subdodavatelů . Zhotovitel předlož il mí stopří sež né  prohláš ení  o bezú honnosti

těchto pracovní ků  a prohláš ení , Že se svými subdodavateli uzavře řádné

smlouvy na provádění  prací , souč ástí  seznamu pracovní ků  budou na pozicí ch

realizač ní ho týmu v rámci seznamu techniků  pož adované ho k prokázání

kvalifikace osoby, s jejichž  pomocí  zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávací m

ŕ í zení  veřejné  zakázky, v němŽ doš lo k uzavření  té to smlouvy. Změna těchto

č lenů  realizač ní ho týmu je moŽná jen po předchozí m schválení  objednatele, a

to prostřednictví m osob, které  splňují  minimální  pož adavky kladené  na

kvalifikaci č lenů  realizač ní ho týmu v zadávací  dokumentaci veřejné  zakázky,

6.8.9. zajistí vykládku dodávané h o zaŕ í zení  a materiálu svými pracovní ky a technikou,

6.8.10. provede ú č inná protipraš ná opatření , aby bylo v maximální  mí ře zamezeno

š í ření  prachu do objektů ,
6.8.11. pracovní ci zhotovitele se budou pohybovat pouze Ve Vymezených prostorech

a budou označ eni logem firmy,

6.8.L2. v prů běhu prací  bude na staveniš ti trvale pří tomen zodpovědný pracovní k

zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí ), který bude mí t

pravomoc řeš it pří padné  problé my vzniklé  v prů běhu realizace dí la,

6.8.13. VyZVe objednatele k prověření  prací , které  v dalš í m postupu prací  budou zakryty

nebo se stanou nepří stupnými; výzva bude provedena zápisem s tří denní m

předstihem a musí  být podepsána objednatelem nebo technickým dozorem

(projektantem), jestliŽe se objednatel k prověření  prací  ve stanovené  lhů tě

n.dárt.uí , ač kollv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady

dodateč né ho odkrytí , pokud takové  odkrytí  poŽaduje; zjistí -li se vš ak při

dodateč né m odkrytí , ž e práce by|y provedeny vadně, nese náklady

dodateč né ho od krytí  zhotovitel,
6.8.14. pokud budou probí hat na stavbě svářeč ské  práce, zajistí  zhotovitel při a po

svářeč ských prací ch dohled v souladu s pří sluš nými předpisy; zhotovitel předá

objednateli před započ etí m svářeč ských prací , palič ských prací  nebo prací

s ú hlovou bruskou seznam pracovní ků , kteří  jsou kvalifikováni k provádění

těchto prací  vč etně evidenč ní ch č í sel svářeč ských prů kazů  a dobou platnosti

těchto prů kazů ; tento seznam musí  být předán tři dny přede dnem svařování ;

za dodrŽování  poŽární ho dohledu, bezpeč nosti práce, ochranu zdraví  apoŽární

ochranu po celou dobu odpoví dá zhotovitel; osoba provádějí cí  poŽární  dohled

bude urč ena v zápisu o předání  staveniš tě.

6.8.15. zhotovitel si na své  náklady zajiš ť uje zaří zení  staveniš tě, vč etně ú hrady za

spotřebu vody a elektrické  energie,
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6.8.16. dolož í  ke kontrole objednateli (projektantovi) k jednotlivým nabí zeným

výrobků m technické  listy s výkonnostní mi, energetickými, rozměrovými a

dalš í mi kvalitativní mi parametry před jejich instalací ,

6.8.L7. bude realizovat předmět smlouvy v souladu s technologickými předpisy danými

výrobcem,
6.7. Objednatel se zavazuje:

6.7.L. předat zhotoviteli staveniš tě nejpozději do 7 dnů  po výzvě objednatele
samostatným zápisem,

6.7.2. na vyž ádání  zhotovitele urč it transportní  cesty a mí sta doč asné  skládky

demontované ho materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel

neodpoví dá,
6.7.3. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předlož ených pí semných pož adavků

veš keré  potřebné  a objednateli dostupné  informace a fotokopie dokladů ,

nutných k provedení  prací .

6.8. V prů běhu provádění dí la budou konány pravidelné  kontrolní dny (dále také  ,,KD"), a to

minimálně 1x týdně. Kontrolní  dny dle tohoto č lánku budou svolány objednatelem.

objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění  dle té to smlouvy jich zú č astnit.

Záplsy z kontrolní ch dnů  zajiš ť uje zhotovitel č í slovaným zápisem z kontrolní ho dne

(pří padně zápisem do stavební ho dení ku).7ávé ry z kontrolní ch dnů  jsou pro obě strany

závazné , nemohou vš ak změnit ustanovení  té to smlouvy.

6.9. V pří padě š kody způ sobené  objednateli zhotovitelem nedodrž ení m správné

technologie, kázné  nebo interní ch předpisů  objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel

seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastní mi prostředky a vlastní m

nákladem, pří padně uhradit š kodu v penězí ch v plné  výš i.

6.10. Mimo osoby uvedené  v bodě 1.3. té to smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve

stavební m dení ku pracovní k pověřený autorským dozorem, technickým dozorem

objednatele, jako investora, orgány státní ho stavební ho dohledu, popř. zástupci jiných

státní ch orgánů .

6.11. Stavbyvedoucí  je povinen předlož it objednateli denní  zápis nejpozději následují cí

pracovní  den a odevzdat mu první  prů pis. Jestliž e objednatel nesouhlasí  s obsahem

zápisu, vyjádří  se do tří  dnů  do dení ku s uvedení m dů vodů , jinak se má za to, ž e

s obsahem souhlasí .

7. Cenová ujednání

7.1.Celková cena Za řádně provedené  a předané  dí lo dle č lánku 3. je stanovena Ve smyslu

zákona č . 526/1990 sb., o cenách, ve znění  pozdějš í ch předpisů , dohodou smluvní ch

stran a č iní celkem za stavební  práce 873.1'57,03 Kč  bez DPH

Celková cena bez DPH:873.157,03 Kč

2L%DPH:183.362,98 Kč

Celková cena vč . DPH: 1.056.520,01 Kč

(cena bez DPH slovy: osm set sedmdesát tři tisí c jedno sto padesát sedm korun

č eských, tři halé ře)

7.2.Cena za dí lo uvedená v bodě 7' 1. té to smlouvy je cenou podle závazné  nabí dky ze dne 2]-.

6. Żo19 a zahrnuje veš keré  nutné  náklady k řádné mu provedení  dí la' Cena za dí lo je

stanovena jako koneč ná a nejvýš e pří pustná.
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7.3.Cenu uvedenou v bodě ?. 1. lł "to č lánku uhradí  objednatel zhotoviteli na základě
zhotovitelem vystavených dí lč í ch měsí č ní ch faktuľ ; které  budou č í slovány vzestupnou
č í selnou řadou a dolož eny zjiš ť ovací m protokolem o provedených prací ch a soupisem
skuteč ně provedených prací  dí la v pří sluš né m období  objednatelem odsouhlasených.
Soupis prací  bude č leněn po jednotlivých č innostech v souladu s polož kovým
rozpoč tem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací  dokumentace. Výš e
fakturované  č ástky bude odpoví dat hodnotě provedených prací  provedených
v uplynulé m období  sní ž ené  o č ástku (pozastávku) rovnají cí  se 10% hodnoty těchto
prací bez DPH na odstranění pří padných vad a nedodělků  dí la'

7.4.Koneč ná cena dí la bude uhrazena objednatelem na základě koneč né  faktury vystavené
zhotovitelem, Ve které  budou zú č továny vš echny proplacené  dí lč í  faktury, pozastávky,
DPH. Tato koneč ná faktura bude dolož ena krycí m listem a rekapitulací  s vyč í slení m
vš ech skuteč ných nákladů  stavby č leněných po jednotlivých č innostech vč etně DPH.
Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do ]-4 ti dnů , ne vš ak dří ve než  po
ú spěš né m ukonč ení  a po odstranění  pří padných vad a nedodělků  z přejí mací ho
protokolu. objednatel má právo, před koneč ným zaplacení m ceny dí la zadrž et
odpoví dají cí  č ástky v dů sledku:

7.4.L. smluvní pokuty,
7.4.2. nároku na slevu Z ceny, jestliž e je odstranění vad a nedodělků  nemož né ,
anebo by vyž adovalo neú měrně vysoké  náklady, a proto se mu zhotovitel brání ,
7.4.3. poŽadavků  na náhradu š kody na základě vad a nedodělků  dí la, které
podstatně sniž ují  kvalitu dí la nebo/a jeho už í vání .

7.5.Splatnost faktur je do 30-ti dnů  od jejich prokazatelné ho doruč ení  objednateli. Za den
platby faktury se považ uje den odepsání  č ástky z ú č tu objednatele Ve prospěch Úč tu
zhotovitele.

7.6.Faktura musí  splňovat veš keré  pož adavky stanovené  č eskými právní mi předpisy, zejmé na
náleŽitosti dané  ustanovení m 5 28 odst. 2 zákona č . 235/2OO4 sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpisů . Faktury budou doruč eny ve dvou vyhotovení ch.

7.7.objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá
nálež itosti uvedené  v bodě 7.6. tohoto č lánku, pří padně má jiné  vady v obsahu,
s uvedení m dů vodu vrácení . Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit,
pří padně vystavit novou. Vrácení m faktury přestává běž et pů vodní  lhů ta splatnosti.
Lhů ta běž í  Znovu ode dne doruč ení  faktury opravené  č i nově vystavené .

7.8.Do výš e uvedené  ceny za dí lo jsou zakalkulovány veš keré  souvisejí cí  náklady, to znamená
kromě montáŽní ch a demontáž ní ch prací  a vypracování  dokumentace skuteč né ho
provedení  stavby také  zejmé na, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajiš tění
kompletní  dodávky:

7.8.I. vybudování , provoz a Údrž bazaŕ í zení  staveniš tě, oplocení , doprava
mate riá l u a zaŕ í zení , vykl i ze n í  staven iš tě, l i kvidace a s klád ková n í  od pad ů ,
7.8.2. veš keré  práce souvisejí cí s předmětem dí la,

7.9.Spotřeba materiálu se ří dí  platnou technologickou normou, resp. urč ení m výrobce
a takto se promí tá ve smluvní ceně.

7.to. Náklady na uzavření  pojistné  smlouvy dle bodu 12.1. té to smlouvy jsou náklady
zhotovitele.

7.tL. objednatel jako plátce DPH použ ije vsouladu s 5 92e zákona č ' 235/2OO4 sb', o dani
z přidané  hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpĺ sů , rež im přenesené  daňové  povinnosti'

8. Sankč ní  ujednání
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8.1.Pokud zhotovitel nedodrž í  kterýkoli termí n při realizaci předmětu smlouvy uvedený v bodě

5.1. té to smlouvy, má objednatel právo v kaŽdé m jednotlivé m pří padě pož adovat

zaplacení  smluvní  pokuty ve výš i o,2 % z celkové  ceny dí la vč etně DPH za kaž dý

i započ atý den prodlení .

8.2.Smluvní  pokuta za nedodrž ení termí nu vyklizení staveniš tě je 1-0.000,- Kč  za kaž dý započ atý

den prodlení .

8.3.Smluvní  pokuta Za neprovedení  řádné ho ú kli_du na staveniš ti je 5.000,- Kč  za kaŽdý

jednotlivý pří pad poruš ení .

8.4.Smluvní pokuta za poruš enÍ  povinností stanovených zhotoviteli vč l. 3. odst. 3.7.,3.8. a 3.9.

té to smlouvy je stanovena Ve výš i 5.OOO,- Kč  za kaž dý jednotlivý pří pad poruš ení  a za

kaž dý započ atý den trvání  tohoto závadné ho stavu.

8.5.Pokud objednatel nedodrž í termí n 30 denní splatnosti řádně vystavené  a doruč ené  faktury,

má zhotovitel právo poč í naje jednatřicátým dnem poŽadovat, vedle zaplacení  ú roku

z prodlení v zákonné  výš i z dluž né  č ástky, smluvní  pokutu ve výš i o,2o/o z dluž né  č ástky

zakaž dý i započ atý den prodlení .

8.6.Pokud bude zhotovitel v prodlení  se započ etí m odstraňování  reklamované  vady, má

objednatel právo pož adovat od zhotovitele zaplacení  smluvní  pokuty ve výš i 5 000,_ Kč

za kaŽdou vadu a kaŽdý započ atý den prodlení '

8.7.Ustanovení o smluvní ch pokutách nezbavujé  ž ádnou ze smluvní ch stran, a to ani č ásteč ně,

povinnosti k náhradě š kody v plné  výš i, která by vznikla v dů sledku poruš ení ustanovení

té to smlouvy, č i obecně platných předpisů , na které  se v souladu s 5 2050 NoZ

nevztahuje ujednání  o smluvní  pokutě.

8.8.Splatnost smluvní ch pokut je 30 dnů  od doruč ení faktury, a to na základě faktury vystavené

oprávněnou smluvní  stranou smluvní  straně povĺ nné . Smluvní  strany prohlaš ují , ž e

s ohledem na předmět té to smlouvy a charakter dí la s výš í  smluvní ch pokut souhlasí

a považ ují je za přiměřené .

8.9.Poruš Ĺli zhotovitel povinnosti uvedené  v bodě 6.6. té to smlouvy má objednatel právo

v kaž dé m jednotlivé m pří padě pož adovat zaplacení  smluvní  pokuty ve výš i o,2 %

z celkové  ceny vč etně DPH za kaŽdý i započ atý den prodlení  a za kaž dou poruš enou

povinnost.

8.10. Veš keré  sporné  problé my, vznikají cí  při plnění  té to smlouvy a V souvislosti s její m

plnění m, budou smluvní  strany řeš it smí rč í m způ sobem prostřednictví m urč ené ho

své ho zástupce. Teprve po neú spěš né m smí rč í m ŕ í zení  bude spor řeš en před

pří sluš ným soudem v Č R. oo doby pří padné ho zahájení  soudní ho ří zení , nebudou

smluvní  strany sdělovat informace o sporné  problematice třetí  osobě a budou

instruovat a zaváž í  své  zaměstnance k dodrŽení  závazku dů věrnosti o pří padných

sporných problematikách. Poruš Ĺli některá ze smluvní ch stran ustanovení  tohoto

č lánku, zavazuje se uhradit druhé  straně smluvní  pokutu ve výš i 100.000,- Kč .

9. Nebezpeč í š kody na věci, předání  a převzetí  dí la, záruč ní doba

Zhotovitel nese od doby předání  staveniš tě do doby protokolární ho předání  dí la

objednateli nebezpeč í  š kody:
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9.1.1. na dí le a vš ech jeho zhotovovaných a upravovaných č ástech,
g.L.2. na plochách, inž enýrských sí tí ch a cizí ch zaří zení ch v dotč ených prostorách

staveniš tě, a to ode dne jejich převzetí  zhotovitelem do doby předání  dí la,

pokud v jednotlivých pří padech nebude dohodnuto jinak,

9.1.3. na majetku , zdraví  a právech třetí ch osob vzniklých v souvislosti s provádění m

předmětu dí la,
g.I.4. na objektu, v které m je dí lo prováděno, pokud vznik š kody je V souvislosti

s provádění m předmětu dí la nebo zp-ů sobený zaměstnanci č i spolupracují cí mi
subjekty zhotovitele,

9.1.5. na ostatní ch přilehlých objektech a pozemcí ch.

9.2. Zhotovitel nese té Ž do doby navrácení  staveniš tě objednateli nebezpeč í š kody vyvolané

věcmi jí m opatřovaných k provedení  dí la, které  se z dů vodu svojí  povahy nemohou stát

souč ástí zhotovované ho dí la, nebo které  jsou použ í vány k provedení dí la a nestávají se
jeho souč ástí , jimiž  jsou zejmé na:

9.2.I. pomocné  stavební  konstrukce vš eho druhu nutné  k provedení  dí la (leš ení ,

podpěrné  konstrukce, stavební  výtahy a vrátky, atp.)

9.2.2. zaŕ í zení  staveniš tě provozní ho, výrobní ho i sociální ho charakteru,

9.2.3. ostatní  provizorní  konstrukce a objekty v rozsahu vymezené m pří sluš nou

dokumentací  a touto smlouvou, a to jak vů č i objednateli, tak vů č i třetí m
osobám.

9.3. Předání  a převzetí  dí la č i staveniš tě nemá vliv na odpovědnost za š kodu podle obecně

závazných předpisů , jakoŽ i š kodu způ sobenou vadným provedení m dí la, nebo jiným

poruš en í m závazku zhotovitele.
9.4. Smluvní strany se dohodly, ž e vlastní kem zhotovované ho dí la a jeho oddělitelných č ástí

i souč ástí  je od poč átku objednatel.
9.5. Zhotovitel odpoví dá za provedení  a kvalitu prací  vsouladu s platnými Č SN' smluvní

strany uznávasí  závaznost pří sluš ných Č sĺ l 1l po 1-. 1. 1995) pro hodnocení  kvalitativní ch

parametrů  předmětu smlouvy. Pří padné , objednatelem zjiš těné  nekvalitně provedené

práce předmětu dí la, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní  náklady okamž itě tak,

a by odpoví daly poŽadavků m objednatele'
9.6. o předání  a převzetí  dokonč ené ho dí la bude zhotovitelem sepsán zápis formou

předávací ho protokolu, který bude obsahovat zejmé na:
o identifikač ní  ú daje o dí le i jeho č ástí ,
o zhodnocení jakosti dí la nebo jeho č ásti,

o pří padnou dohodu o slevě Z ceny,

o prohláš ení  objednatele, ž e předávané  dí lo nebo jeho č ást přejí má a souhlas

pověřené ho zástupce ,,ÚMČ  Praha 5 - odbor majetku a investic" s kompletně

provedeným dí lem,
o stavební dení ky,
o soupis předávaných dokladů , dokumentace, revizí  a zkouš ek, které  budou

V samostatné  pří loze.

o soupis pří padných vad a nedodělků , s kterými je objednatel ochoten dí lo převzí t

a které  nebrání  provozování  a uŽí vání  dí la'
9.7. Souč ástí  závazku dle č lánku 3. té to smlouvy je dále zkompletované  předání :

o dokumentace skuteč né ho provedení  stavby (DSPS) Ve 2 vyhotovení ch (paré )

vtiš těné  formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové  dokumentace pro

provádění  stavby (DPS) a utří děna podle seznamu, který bude její  souč ástí , v DSPS

11
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budou zapracovány veš keré  změny a odchylky skuteč né ho provedení  stavby od DPS

a její  souč ástí  rovněŽ bude zhotovitelem zpracovaný seznam vš ech těchto
provedených změn a odchylek v prů běhu stavby, dokumentace bude předána

rovněž  V digitální  podobě ve formátu pdĹ dwg (editovatelné ),
. veš keré  pří lohy dokumentace skuteč né ho provedení  stavby, vč etně soupisu

provedených změn a odchylek od odsouhlasené  zadávací  dokumentace musí  být
zhotovitelem potvrzeny,

o kompletní výchozí  revize a zkouš ky - o provedených revizí ch a provozní ch zkouš kách
(v rozsahu té to smlouvy), vč etně fotodokumentace v digitální  podobě,

o doklady prokazují cí  splnění  technických pož adavků  na pouŽité  materiály a výrobky
dle zákona č ,.2u1997 Sb. o technických poŽadavcí ch na výrobky ve znění  zák.

č ..7uŻ000 Sb. v platné m znění , naří zení  vlády č . 1'6ł 2002 Sb., kterým se stanoví
technické  poŽadavky na vybrané  stavební  výrobky Ve znění  naří zení  vlády
č .31ł Ż005 sb.,

o atestV certifikáty, bezpeč nostní  listy, kopie platných záruč ní ch listů , dle potřeby
návrhy už ivatelských manuál u,

o zápisy o prověření  prací a konstrukcí zakrytých v prů běhu prací ,

o veš kerá předávaná dokumentace musí  být přilož ena v č eské m jazyce s výjimkou
obecně uznávaných certifikátů  v rámci EU,

o doklady o uloŽení  suti, zeminy a odpadů , kopie váŽní ch a skládkových listů ,

9.8. Kaž dé  plnění  předmětu smlouvy (i jeho č ásti) musí  být převzato (zkontrolováno)

urč eným pracovní kem objednatele. Pokud při přejí mací m ří zení  budou zjiš těny drobné
vady a nedodělky, stanoví  smluvní  strany termí ny pro jejich odstranění . Toto vš ak nijak
nemění  sjednaný termí n plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní  pokutu dle bodu
8.1. té to smlouvy. Teprve po odstranění  vš ech vad a nedodělků  bude přejí mací  ří zení
u konč eno' Za vady způ sobené  objed natel em, nenese zhotovitel od pověd nost.

9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jí m provedených prací  po dobu 60
měsí cri ode dne předání dí la objednateli, na jednotlivé  výrobky dle jejich záruč ní  doby.

V tento den přechází  na objednatele nebezpeč í š kody na dí le. Zhotovitel se zavazuje, ž e

dí lo bude mí t po dobu trvání  uvedené  záruč ní  doby vlastnosti stanovené  v projektové

dokumentaci (vč etně její ch změn a doplňků ), v technických normách a předpisech,

které  se na provedení dí la vztahují , jinak vlastnosti a jakost odpoví dají cí ú č elu smlouvy'
9.10. Po sjednanou záruč ní  dobu zhotovitel odpoví dá za jakost a kompletnost provedené ho

dí la,za použ itý materiál, za kvalitu a ú plnost montáž e stavební ch prací a funkci dí la.

9.11. objednatel se zavazuje, Že pří padnou reklamaci vady dí la uplatní  u zhotovitele
bez zbyteč né ho odkladu po její m projevení  se/po její m zjiš tění , a to pí semnou formou,
přič emŽ v reklamaci vadu popí š e a uvede poŽadovaný způ sob a termí n její ho

odstranění . Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné  odstraňování  reklamované  vady
neprodleně nejpozději do 48 hodin od doruč ení  reklamace a odstranit ji v co
nejkratš í m mož né m termí nu, nejpozději vš ak do 3 dnů  ode dne doruč ení  pí semné

reklamace, je-li to technicky a technologicky moŽné , jinak do data dohodnuté ho
smluvní mi stranami; nedohodnou-li se smluvní  strany, bude vada odstraněna do 10

dnů . Pokud zhotovitel do 3 dnů  vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření ,
jak a kdy reklamovanou vadu odstraní , popří padě, ž e reklamovanou vadu neuznává,

má se zato, ž e zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené  lhů tě 10 dnů . Vady
odstraní  zhotovitel na vlastní  náklady, vč etně pří padných š kod vzniklých v dů sledku
vadné ho plnění  té to smlouvy.
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9.L2. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé  následnou č ĺ nností  třetí  osobou (hlavně

nesprávnou ú drž bou, poš kození m), vlivy způ sobené  ž iveInými pohromami, č i
nepředví datelnými událostmi.

9.13. Zhotovitel odpoví dá za č ást dí la za stejných podmí nek a po stejnou dobu, jak je
uvedeno výš e, a to od data předání  záruč ní  opravy. V pří padě reklamace prací
objednatelem je reklamač ní  mí sto u zhotovitele následují cí : kyra@kyrastav.cz.
JestliŽe zhotovitel neodstraní vady ve lhů tách uvedených v odst. 9.11. tohoto č lánku, je
objednatel oprávněn prové st tyto práce sám, nebo jejich provedení m pověřit jinou
osobu nebo její m prostřednictví m zakoupit, vyměnit vadnou č i neú plně funkč ní  č ást
dí la. Takto vzniklé  náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 1'4 dnů  ode dne
doruč ení  faktury - daňové ho dokladu. Tí mto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za
dí lo, jako celek, ani zajeho jednotlivé  č ásti.

10. Závěreč ná ustanovení

10.1.

LO.2.

10.3.

LO.4.

10.5.

10.6.

Po dobu platnosti té to smlouvy o dí |o má zhotovitel povinnost mí t uzavřenou pojistnou
smlouvu na odpovědnost za š kodu způ sobenou č inností zhotovitele 3. osobám, která je
uzavřena na minimální výš i pojistné  č ástky 2 mil. Kč .
Smlouva mů ž e být měněna pouze pí semnou dohodou obou smluvní ch stran ve formě
vzestupně č í slovaných, oboustranně podepsaných dodatků , které  se stanou nedí lnou
souč ástí té to smlouvy.
NestanovĹli tato smlouva, ž e se oznámení  č iněné  dle té to smlouvy druhé  smluvní
straně mohou prové st zápisem ve stavební m dení ku, č ĺ  jiným způ sobem, provádí  se
oznámení  pí semně, a to osobní m předání m listiny oznámení  obsahují cí  pověřené mu
pracovní ku nebo zástupci druhé  smluvní  strany, a nelze-li tak uč inĺ t, jejĺ m zaslání m
poš tou formou doporuč ené ho dopisu, nebo e-mailem s potvrzení m doruč ení  a
přeč tení . oznámení  je ú č inné  dnem jeho doruč ení  nebo převzetí , dnem potvrzení  o
přeč tení  e-mailu, pří padně dnem, kdy bylo převzetí  listiny, nebo potvrzení  o přeč tení e-
mailu, druhou smluvní  stranou odmí tnuto nebo třetí m dnem po sdělení  poš ty, ž e
doporuč ený dopĺ s, jí mž  byla listina zaslána druhé  smluvní straně na adresu uvedenou v
té to smlouvě, byl pro nepřĺ tomnost adresáta uloŽen na poš tě, ĺ když  se adresát o
ulož ení  nedozvěděl. Toto ustanovení  platí  přiměřeně i pro doruč ování  jiných listin
a podkladů , které  mají být předány.
objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v pří padě její ho hrubé ho poruš ení
ze strany zhotovitele. Hrubým poruš ení m je:

10.4.1. nedodrž ení  které hokoli z termí nů  při realizaci předmětu smlouvy uvedené ho
v bodě 5'1-. té to smlouvy o ].5 kalendářní ch dnů ;

to.4.2.nedodrž ení  kvality a/nebo poŽární ch, bezpeč nostní ch nebo ekologických
předpisů , které  mohou mí t vliv na už í vání a provoz dí la;

10.4.3. poruš ení dohody o použ ĺ té  a projednané  technologii.
objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v pří padě, je-li na majetek
druhé  smluvní  strany vyhláš eno konkursní  ŕ í zení  nebo je-li tento návrh zamí tnut pro
nedostatek majetku.
odstoupení  od smlouvy musí  být uč iněno pí semně, právo odstoupit od smlouvy nemá
ta smluvní strana, která se podstatné ho poruš ení smlouvy dopustĺ la, ú č ĺ nky odstoupení
nastávají  dnem doruč ení  oznámení  o odstoupení  druhé  smluvní  straně.
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Lo.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit

zalízenístaveniště nejpozději do 3 dnůod účinnostiodstoupení.

10.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednánítéto smlouvy ze strany objednatele právo na

pozastavení prací aŽ do odstranění důvodůa právo na úhraduškod, které tímto

zhotoviteli vzniknou.

10.9. Smluvní strany sjednávají, ževeškerévzájemné a splatné pohledávky je možné

započítat,nebo postoupit třetí straně.

10.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č.89l2olŻ
Sb., občanský zákoník, v platném znění, příp. dalšíchobecně platných právních

předpisů, kterémajívztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.

10.11. Smluvní strany se dohodly, Že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky

budou písemně reagovat do 5 pracovních dnůpo obdržení.Pro zápisy ve stavebním

deníku platí lhůta 3 pracovních dnů.Pokud druhá smluvnístrana na zápis v dané lhůtě

nereaguje, má se zato,že se zápisem souhlasía nemá námitek.

Lo.Lz. Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, čtyři (a) z nich obdrŽíobjednatel a jeden

(L) zhotovitel. Všechny stejnopisy majíhodnotu originálu.

10.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnostidnem

zveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č.340/2ot5 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnostiněkterých smluV uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,

ve znění pozdějšíchpředpisů.

I0.L4. Tímto se Ve smyslu ustanovení 5 43 odst' 1 zákona ć. 13u2oo0 Sb., o hlavním městě

Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, žebyly splněny podmínky pro platnost

právního jednánĺ městskéčásti Praha 5, a to usnesením Rady městskéčásti

ć.Ż81819/2019,ze dne 08. 0].Ż019.

Přílohy:

Příloha č.1

Příloha č.2

Příloha č.3

P rojektová doku me ntace pro proveden ístavby (vol n á příloha )

Pod rob ný poloŽkový rozpočet zpracova ný zhotovitelem

Platný doklad o pojištěnízhotovitele na odpovědnost Za škodu způsobenou
jeho činnostívsouvislosti s plněním této smlouvy o dílo

Příloha č.4: Podrobný harmonogram stavebních prací

2 -g7_ 20ĺ9í
V d 2019

za objednatele

RNDr. Daniel

starosta

za itele

Dušek

natel spol. s r.o.
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REKAPITULACE STAVBY
2018/39

Statické  zajiš těn í  schod iš ť ové ho tra ktu,
Kd:
Stavba:

KSO:
Mí sto:

Zadavatel:

Mt Praha 5

Uchazeč :
KyraStav spol. s ľ .o.

Projektant:

Statika s.r.o

Zpracovatel:

Kuč erová

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH ákladní
sní ż ená

Cena s DPH

Pod Radnicí  3' Smí chov 152, Praha 5

Sazba daně
21,00%
't5,00%

CC Z:
Datum: z',t.6.2A19

02408112
c202408112

rt:
DlČ :

lČ :
Dtt:

lČ :

DIČ ;

Ě:
DlČ :

Základ daně
E73 1 57,03

0,00

873 í 57,03

V š e daně
183 362,9E

0,00.

ĺ  056 520'01]v czK

Sfana 1 z2



REKAPITULAcE oBJEKTÜ srł vBY A souPlsÜ pnł cĺ
Kd:

Stavba:

Mĺ sto:

Żadavatel:

Uchazeč :

2018i/39

Statické  zajiš těnĺ  schodiš ť ové ho traktu,

Pod Radnicí  3, Smí chov ĺ 52, Praha 5

MČ  Praha 5

KyaStav spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

21.06.2019

Statika s.r.o
Kuč erová

Cena bez DPH ICZKI Cena s DPH [CZK]
Kd Popis

Náklady z rozpoč t

2018/39 Statické zajiš těnĺ schodiš ť ové hotraktu,
873157,03

873157,03

í  056 520'01

1 056 520,01

Slrana2z2



KRYGĺ  usT souPlsu PRAGĺ
StaYba:

KSO:
Mí sto:

Zsdaualel:

MČ  Pľ aha 5

Uchazeě:

Kyrastav spol' s ĺ -o.

Projektant:

Statika s.ro

Zpracovatel:

Kuč erová

Pomámka:

Pod Radnici 3, smí c oY 152' PÍ aha 5

Mateđ ál
Montáž

Cena bez DPH

Sbtické  zaiaš těnĺ  schodiš ť ové ho traktu,

DPH ákladní
snĺ ż ená

Cena s DPH

l
CGCZ:
Datum:

tl:
Dltr

tl:
D|Č :

tČ :

DlČ ;

ll:
olČ :

2106.2019

02Ę8112
c20240a112

základ daně

873 t57,03

0,00

sazba daně

21,OO'/o

15,00%

452 924, 0
420 2,43

873 í 57'03

V š eđ arĚ
't83 362,98

0,00

ĺ  056 520'0ív czK

Sfana I z 4



REKAPITULAcE cleľ Ěľ í  soUPEU pRlcĺ
Stavba:

Statické  zajiš tł lnĺ  schodlŠ ť ové ho traktu,

Misto: Pod Radnicĺ  3, smĺ ctov 152' Praha 5

Zadavatel: MC Praha S
Uchazeč ; Kyrastav spol.s 

'-o"

Kod dĺ lu - Popĺ s

Náklady ze soupisu prací

HSV _ Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrch , podlahy a osazování  v plnĺ

9 - ostatnĺ  konstÍ Ukce a práce, bouĺ ání

997_Pesunsutě

998-Pesunhmot

VRN _ Ved|ejš í  rozpoětové  náklady

VRN3 - Za í zení  staveniš tě

Datum:

Prciĺ dant:
Zpra@vatel:

21'06.20'ĺ 9

Statika sJ.o
lfu eľ ová

MataÍ iál lczn

152921,60

452924,60

,21 871:60

43í  050'00

0,00

0,00

0,00

0,00

120232,43

401077,43

-?9 
ee2,00

357 56E.70

ĺ 0 396,33

3120,40

19155,00

19 155,00

873 ĺ 57'03

854 002,03

s1aođ oo

7E6 018,70

10396,33

..3'120,4.0

19 155,00

't915s,00

Mon6ž  [caq cena celkem lcaq

stÍ ana 2 z 4



Mí stoi

Zadavatel:

t.]chazeě:

Stavba:

r3

17

11

12

Pod Radnicí  3. smĺ chov ĺ 52' Praha 5

MČ  Praha 5

Kyrastav spol. s r.o,

pÓ ĺ yp Kid Popis

Náklady soupisu ce!kem

o HSV Práce a dodávky HSV

Úpĺ ayy povryh a osazovant
vápenná hť ubá omí tka Í  h ve stěÔách (opŕ ava po vloż ení  v ztuż e - Ôdhád vč  mí stní  opravy malby)

lvápenná ś tuková omí ika ďh ve sté nách (Dato) m2

ostatnĺ  konstĺ ukce ąp'!!t"ę...h9uFnj- _

Leš  ní  pomocné  pro objekty pozemní ch staveb s leŠ eÍ iovou pođ lahou v do 3,5 m atiż enĺ  do 150 kďm

Leś eoipomocné praevnip.oobj ktypozemnĺ chstaveb pÍ azä tí ż enida150ĺ !ł ll2.''oÝiiaaleš e ové 'o.Í ał tľ Ptr'l,ĺ ooł í m
Vy iš té nĺ  budov bytové  a obč anské  \nstavby p i v:ś ce podlaż í  do 4 m Í n2

Vyćiś lé ní  ĎuÔY í .so o ĺ lrht Pr.đ  PŁđ iĺ nÍ ĺ  do lćÝlri bÚdov ąipí É 'ĺ ]ęŁo otsľ lra v_gLĺ ,Üy" Bra{i Ýrł  Pođ đ I í o 4 m 
'.'_.' _..._ _ _'

Jä drové  vrty diamantov mi korunkami do D 35 mm do stavební ch materiál

Jádrové  ví ł  diamąnlo . mi korunkami do slavebnich mate.iál (ź eleŻobelonu, betonu' cihel. obktad , dlaŽeb, kam ne) pruměru do 35 mm

P Í platek k jádrov m vrt m za pÍ áci ve saí sněné m prostoru
Jä dlové  vÍ ty dlamanlov mi kofunkami do slavebnich maleriál (ż elezooeionu' oetonu' cihel' obkladl]'
prác j v9 stí sněné 'm_ pr_gs'|o_ru

otlućení  (osekánĺ ) vnitĺ i Vápenné  nebo vápenocementové  omjtky stěn v rozsahu do 100 0/6 
*'

otluenĺ  vápenn ch nebo vä penGmentov ch omí tek vnitnĺ & P|och í ěn s vyś kÉ bánim spar, s @iś GnÍ m zdivá, v Í oáahu p es 50 do 10o %

1,31'"rezeNa"z
"Helifix" 30
Souč et

Vy iš lění  lrhlin a dutin Ve zdivu š  do 30 mm hl do 500 mm

\É '3 í ĺ  í  iin .Ebo álĺ in t 8ł W li''v {b 30 ŕ ĺ ĺ . ł ]loubky p es 300 do 500 mm

Vysekání  spojovacĺ  hmoty ze spár zdiva hl p es 40 mm dl do 6 rn/m2 (ť ,2

Vysekáni spoj9vacĺ  hmotyze spár zdiva vč etně Wěiś těnĺ  hloubky sp_án/.PĘ i.10 mn].lęlky iPlily.n9

P ĺ davná Š roubovjtá nerezová v:EuŻ HeliBar 1 táhlo D 8 mm v dráż ce v cihé lné m zdivu hl do 70 mm

souPls PRACí

Statické  zajiš tění  schodiŠ ť ové ho tľ aktu'

odv6z slđ i a vylo{Í aĺ  r hred n 6&ládł Ü í r8bo Í t| tirł lá(l('/ (b 1 km te sł qä eilim

Daaum:

Projektant:

zpĺ ac.ovaiel:

MJ Množ stvi J' materiál [CZK] J' montáž [czK] cena celkem [czK]
cenová
soustava

873 í 57'03

854 002,03

505,00
91 !60,00

i6 895.oo,cs ÚRs 2o18 02
'_.. 

24 97i.80,cs Úns zole oz

7qq ĺ 9,70
t4 700.00rcs ÚR8 20ĺ 8 m

21 .06"2019

Statika s.r.o
Kuč erová

D6
14 K 612315101

16 K 612315121

32,600.

32.600

150.000 |

:

16,200

32.620

20,000

275,000

1 1 3,000
1 62,000

?L5.9q9
ä ,000

í o,oooi

ą3ĺ '5

{7-.2341 
_

47,234

320,00

351,00

Ô'00i

0,00l

0,00

0,00l

0,00

415,00I

s8,00: 
,

í 20,oo l

í  993,oo i

eas,oo I

105.00.

2 100,001

emi.
25,00t

Ð9
K 949101112

PP

K 952SOr1ll
PP

K 9771511t'l

p

K 97715191t

K 978013191

iilaź ĺ iu' Li'rirné )-mijiä "ť ii ä  ;' - |..
m i*ooi o'ool

2,620
30,000

.. 9'ą.*-0_
m 200,00O,

3' 600,00,cs ÚFs 2018 02

32 286,60 
| 
cs ÚRs 201 8 02

ĺ s szĺ  oics ľ jns ä oia oz 
1

3 425.1o ]cs ŮRs 2018 02

7Í 5o,o0 csÚRs2o1802

10 39 ;33
4 945,si ÚRs 20ts ľ e

777.15,cs ÚRs 2o1s 02

1 180,85lcs ÚRs 2o1s 02

PP

t x'9e5ĺ ł llt3
PP

2 K 985142211
PP

4 i< 985.141 1 13.H[X

PP

7 K 985622411

PP

K 985 ?2{91

PP

D 997

r!! , ..,.,, ....." . .. ,....... . .

.m

- i--im

rl

Sl.a e3z4

]_] 1 loo, ' _ 
22 2oo,oo_cs ÚRs 2018 02 

.

1 o45,OOl 20 9oo ooicś  Ůns zola oz :

66E,00t 53Ô 450.00

1 629,00 I 105 3m,00'cs uRs 2018 02 l

Pŕ idavná š rcubovitá nerezová uztuź  HeliBar 1 táhlo o 6 mm v dráż e V cihelné m zdivu hl do 70 mm

"schodiš tbv trakt'' 1 1 3,00
"chodbov tÍ akt" 162,00
souěet

]spĺ nání  objekt _ kotevní  Ôblastprotáhlosvys.kánĺ m'aŤŤľ lĺ m3!Ťľ !jdo"ľ ľ ęlPqĺ ľ T
spĺ nánĺ  obi ktl] táhly kolevnĺ  oblast vč etné  jejiho ry..tanł  vi ł Ůť  r zrpł rvmi po vloćĺ ĺ ĺ  uł l3 r'ł glÚYli ť ĺ ł oq 't nr do t0&đ 00!46
mm

P ipLalek k cenám za dé iku tárlla do 2 ŕ n jednotlivě

spĺ nánĺ  objektti táhly P ĺ platek k enám a dé lku láhla do 2 m iednotlivé

P esun sutě
VnitÍ ostaveniś tnĺ  doprava suti a vyboufan ch hmot PÍ o budovy v đ o 1 5 m ruč ně
vnit !ś btffiilŕ nl dopEva suti a vy'bouran ch hmol vodorcvně do 50 m svisle Í uč ně (noś enim po sctrooech) pro uuoovy a irary v ÜĘ pibs i2
Ó 1í m

3 640,00l

_.*o.|.- - .- 365.ooi

20 R 997013211

PP

997C 1 350i

99?0í 3509

r 2.355i

2-t K

PP

22K

PP
1km
2,486'19



PČ  Typ K d

23 K 99701383í .D

o 998
18 K 9S8011003

PP

o VRN

D VRN3
25 I K O30001oOOtl
. ,PP

I 24: K ogsoo2ooo
PP

Popis

P esun hmot
Plesun hmđ  pro budovy zděné  v do 24 rn

Ftnm'luľ  po luĺ &yĺ iicł áś eaffiliť iffii;titniiĺ 'á'ilĺ  ;;i; Nä iĹi'ur 'ffiffi;mffi_'l*6ę Tll.''. -_- '
vodoí ovná dopravnĺ  vzdálgnost do 100 m pí o budow v š ky Í ,9s í 2 .'o 24 m

Vedlejš í  rozpoč tové  náklady

Z'ał izant s!ąvenlš tě .

za}í ztsnl stáveniś tě
z9 ząĺ  stavąiś É
Pronáimy ploď, obĺ eK
Pmájmy ploch' oÜlrĺ

MJ MnoŽství  J. materiál lcaq
2.486!

IG 1.0001

J. montáž  [czK!

1 405,00 |

o,ool 569,00 i

0,00

0,00-i - .4305,001

3 492,83

_ *Q !ąo'4o
3 12o'4{r ;cs ÚRs 2o1o 02 ,

19155,00

!9 ĺ 55.00
14 85o,ooics ÚRs 2o'ĺ s 02

Úns zoĺ s oz

Cena colkem ICZR
Cenová
soustava

Foplalolza uloŽení  na skladce (skládkovné ) ; t

sltJana 4 z4
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Staticł é  zajiš tění  v chodbové m a schodiš toYé m traktu v objeku Pod Badniđ G 1 543, naha sľ larmono8í am

V pí aŻe dne 21' 6" 2019

lng' Karel Duś ek, iednatel
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