
SMLOUVA 0 Dim a. fit/Ha~j/72/£4/Z/Zp/7
uzavf'ené podle § 2586 a nfisl. zékona E. 89/2012 Sb., obéanského zfikoniku (déle jen

SMLUVNi STRANY

OBJEDNATEL:
Se sidlem:
Zastoupeny:
1C0:
DIC:
Bankovni spoj eni:
é.L’I.:

”obéansky zékonik“)

Mésto Holice
5340] Holice, Holubova 1
Mgr. Ondfejem Vybomym, starostou mésta
00273571
C200273571
Komeréni banka, a. s.
19-1628561/0100

Za objednatele jsou k jednémi a podepisovémi jeho jménem Oprévnény tyto osobyz
a) V6 vécech smluvnich:
b) ve vécech technickS/ch:

(dale jen ,.objednatel“)

ZHOTOVITEL:
Se sidlem:
Zastoupeny:
1C:
DIC:
Bankovni spojeni:
Cislo flétu:
Zapsény

Mgr. Ondfej VYborny’, starosta
Ing. Oldfich Chlanda
Ing. Karel Vrbata

ABM stavby s.r.o.
sidlo Sluneéné 237, 533 72 Moravany
zastoupen Anetou Bake§0vou
[(30 05274371
DIC: C205274371
CSOB Holice v Cechéch
275892116/0300
zépis v rej stfiku vedeného Krajsky’m soudem V Hradci Krélove’ 0d-
dil C, Vloika 37503

Za zhotovitele jsou kjednéni a podepisovémi jeho jménem oprévnény tyto osoby:
3.) ve vécech smluvm’ch:
b) ve Vécech technicky’ch:

(déle jen ,,zh0tovitel“)

Aneta Bakeéové
Milan Bake§



1. PREDMET DiLA

1.1. Piedmétem plném’ zhotovitele dle této smlouvy je provedeni akce

Oprava tribuny u hlavni fotbalové plochy, Holice.

1.2. Rozsah pfedmétu dila vyplyvé z poiadavkfi objednatele a je charakterizovén projektovou do-
kumentaci z projekéni kanceléfe Adonis projekt, Hradec Krélové z 9/2019 a jejim poloiko—
vym rozpoétem. Projektové dokumentace i poloikovy’ rozpoéet jsou nedilnou souéésti
smlouvy 0 dilo.

1.3. Préce provédéné zhotovitelem budou provedeny dle pfisluénjxch doporuéenych norem CSN,
pfipadné podle podminek zvlé§€ touto smlouvou sjednanych.

1.4. Kopie v§ech dokladfi majicfch vztah k pfedmétu smlouvy pfedé objednatel zhotoviteli do dne
podepséni smlouvy o dilo.

2. CENA DiLA
2.1. Strany se dohodly na smluvni cené 2a dilo:

0 cena celkem bez DPH 799 092,88 Ké
0 vyéisleni 21% DPH 167 809,50 Ké (V platné vjéi)
0 cena celkové v5. DPH 966 902,38 K5

slovy celkem vé. DPH: devétsetétyficetéesttisictfistaosmdesétkorunéeskych a sedmdesé—
tosmhaliffi

2.2. Cena stanovené V te’to smlouvé je dohodnuta jako cena smluvni nejvy§e pfipustné, které mfl-
Ze by: pfekroéena jen za podminek vyslovné stanovenjzch v této smlouvé.
V cené dila jsou zahmuty v§echny néklady souvisejici se zhotovenim dila a néklady se za-
jiétém’m dokladfi potfebnjmh pro f'édné pfedém’ a pfevzeti pfedmétu dila.

2.3. Pfl’padné vicepréce, jejich rozsah, cena, zpfisob L’Ihrady a termin provedem’ budou vidy pfed-
métem jedném’ smluvm'ch stran, ukonéeny pisemnym dodatkem k této smlouvé.
Pfipadné p0 dohodé zhotovitelem neprovedené préce (jejich rozsah, cena) z ocenéného po—
loikového soupisu praci je zhotovitel povinen odeéist z ceny dila a nefiétovat je v koneéné
faktufe.

3. TERMiN PLNENi
Zhotovitel se zavazuje provést dflo v terminu:

Termin zahéjem’ dila: 7.10.2019
Termin dokonéeni a pfedéni dila bez vad a nedodélkfi: 30.11.2019



Zhotovitel na sebe pfejimé nebezpeéi zmény okolnosti na strané objednatele, pfiéemi tato zména
okolnostl’ mfiie v koneéném dfisledku znamenat i odstoupeni 0d smlouvy ze strany objednatele, a to
bez moinosti uplatném’ jachkoli sankci éi nérokfi zhotovitele proti objednateli.

¢ PLATEBNiPODNfiNKY

4.1. Zéloha nebude poskytovéna.
4.2. Cena 2a dilo bude hrazena objednatelem na zékladé mésiém’ch faktur vystavénych zhotovite-

lem dle skuteéné provedenych praci, dodévek a sluieb a na zékladé objednatele schvélené-
ho soupisu provedenych praci dodévek a sluieb.

4.3. Dafiovy doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do 14 kalendéfnich dnfi po vzéjemném
odsouhlaseni soupisu praci.
Cenu za préce a dodévky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, neni zhotovitel
oprévnén fakturovat.

4.4. Koneéné faktura bude vystavena p0 dokonéem’ praci na zékladé oboustranné podepsaného
zépisu o pfedém’ a pfevzeti d1’Ia bez vad a nedodélkfi. V pfipadé, ie dilo bude pfevzato
s vadami, bude ééstka rovnajici se 20 % celkové ceny ponechéna objednateli jako zédriné,
které bude uvolnéno ai p0 jejich odstranéni.

4.5. Splatnost fakturyje 14 dnfi 0d doruéeni objednateli.
4.6. Zhotovitel je povinen pouiit reiim pf‘eneseni dafiové povinnosti podle § 92a zékona o dani

z pfidané hodnoty (déle jen ,,ZDPH“), pokud poskytuje plném’ uvedené v § 926 ZDPH aje
plétcem DPH.

5 SMLUVNiPOKUTY

5.1. Za nesplném’ terminu pfedzini a pfevzeti dokonéeného dila bez vad a nedodélkfi dle smlouvy
o dilo bude objednatel fiétovat zhotoviteli smluvm’ pokutu ve vy§i 2 000,— K6 za kaidy i
zapoéaty kalendéf‘ni den prodleni.
Pfipadné smluvni pokuta bude zapoétena na pohledévku zhotovitele za zhotovené dilo ne—
bo jeho éést a odeétena z kterékoliv faktury.

5.2. Stanovenim smluvm’ pokuty nezaniké objednateli prévo na néhradu §kody vzniklé nesplné—
nim uzavfené smlouvy, a to ani ékody nepfesahujici smluvm’ pokutu.

5.3. Pfi nedodriem’ terminu splatnosti faktury uhradi objednate] zhotoviteli smluvm’ pokutu ve
vy§i 0,2% 2 dluiné ééstky za kaidy i zapoéaty den prodleni.

5.4. Pfi nedodrieni terminu odstranéni reklamovanych vad a nedodélkfi je oprévnén objednatel
fiétovat zhotoviteli smluvm’ pokutu ve vyéi 500,- K6 za kaidou jednotlivou vadu a den pro—
dlem’, poéinaje 10. dnem 0d uplatném’ reklamace, v pfipadé havarijniho stavu poéinaje 2.
dnem od uplatném’ reklamace. Uplatném’m reklamace je pro potfebu tohoto zévazkového
vztahu minéno doruéem’ sdéleni objednatele o reklamaci vady nebo nedodélku zhotoviteli,
a to i fonnou e—mailu.

& ZARUKA

6.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zéruém’ dobu 6O mésicfi.
6.2. Zéruéni doba poéiné béiet dnem pfedéni dila bez vad a nedodélkfi.
6.3. Zhotovitel je povinen odstranit v zéruéni dobé véechny reklamované nedodélky a vady d1’la

(déle jen ,,vady“) a nastoupit k odstrafiovéni vad do 10 dnfi p0 prokazatelném pisemne’m



6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

oznémeni objednatelem, tj. i e-mailem. V pfi'padé havarijm’ho stavu zajistl' zhotovitel né—
stup na odstraném’ vady ihned. Obé smluvni strany se dohodly, Ze nejpozdéji v den zahéj e-
m’ odstrafiovéni vad bude pofizen zépis, ve kterém bude uvedena a popséna vada, jak se
projevuje, da1§i okolnosti 5 firm souvisejici a bude konstatovéno, zda zhotovitel vadu uzné~
vé za oprévnénou nebo ji povaiuje za neoprévnénou. Zhotovitel je povinen odstranit na
své néklady véechny vady, i ty, které neuznévé. V tomto zépise bude rovnéi dohodnuta
maximélni délka trvéni odstrafiovéni vady.

V pf‘ipadé prodleni s odstrafiovénim vad dle tohoto élénku z dfivodu na strané zhotovitele je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu dle 61.5 odst. 5.4. této smlouvy.

Neodstrani-li zhotovitel vady v dohodnutém terminu, j e objednatel oprévnén podle vlastm'ho
uvéiem’ tyto préce provést sém, pfipadné povéfit jejich provedem’m tfeti osobu, nebo jejl'm
prostfednictvim zakoupit a vyménit vadnou éi neplné funkém’ éést pfedmétu dila. Takto
vznikle’ néklady, resp. ékody objednatele je zhotovitel povinen objednateli zaplatit, a to
nejpozdéji do 10 dnfi 0d vyfiétovém’ nékladfi §kod. Od uplatnéni reklamace do protokolér—
niho pfedéni odstranéné vady se béh Zéruém’ doby pferu§uje, zéruéni lhfita na dotéené éésti
dila nebo podle povahy na celku dila se tedy prodluiuje o dobu odstrafiovéni vady.

PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Realizace dila bude provédéna na adrese Dukelské 42, Holice, éislo parcely 1724/8
v katastrélnim fizemi Holice v Cechéch.

Zhotovitel nese zodpovédnost za §kody na dile 3% do doby jeho protokolémiho pfedém’ ob-
jednateli, odpovidé za ékody zpfisobené svoji stavebni a jinou éinnosti objednateli i tfetim
osobém. Misto plném’ je v objektu objednatele

Zhotovitel pfebiré v plném rozsahu odpovédnost za vlastnf ffzem' postupu praci, 2a odbomé
vedeni stavby, za sledovéni a dodriovéni pfedpisfi o bezpeénosti pfi préci a pfedpisfi 0 po—
iémi ochrané, za sledovém’ a dodriovém’ kvality a terminu. Svoji povinnost provést dilo
splni jeho fédnym ukonéenim a pisemnym (protokolémim) pf‘edénim objednateli.

Zhotovite] zodpovidé a zajisti vytyéeni véech podzemnich inienyrskych siti a tyto véetné je-
jich ochrannych pésem, bude respektovat V souladu se stanovisky a pokyny jejich sprévcfi a
s pfisluénymi pfedpisy a platnYmi CSN, déle zodpovidé za dopravm’ znaéem’ p0 celou dobu
vystavby a bude akceptovat pfipadné podminky stavebm’ho fifadu.

Zhotovitel se zavazuje udriovat pfilehlé komunikace av§echny prostory dotéené stavbou
V éistoté a po provedeni dila pfivést tyto prostory do pfivodniho stavu. V pfipadé jakého-
koliv naruéem’ éi poékozem’ okolnich ploch v dobé provédéni stavebnich praci zhotovite—
lem, uvede zhotovitel poékozené plochy k pf‘edéni hotového dila do pfivodm’ho stavu, pil-
vodm’ stav pfed zahéjem'm praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje.

Zhotovitel 51 na svoje néklady zajisti:
o projedném’ staveni§tnich odbérfi energii a uzavfem’ smluv s pfislu§n§xmi sprévci a

Vlastniky rozvodnych siti,
0 odvoz a ekologickou likvidaci vzniklych odpadfi — nejpozdéji pfi pfejimacim fizem’

pf‘edé zhotovitel objednateli doklad o zaji§téni likvidace odpadu ze stavby
v souladu se zékonem é. 185/2001 8b., 0 odpadech,

0 stfeieni staveni§té,
0 misto pro zaFizem’ staveniété, véetné sklédky pro uloiem’ pouiivane’ho materiélu a

odpadfi a vybudovat tak, aby nevznikly iédné §kody na sousedm’ch pozemcich.
Objednatel je oprévnén kontrolovat provédéni d1'1a uréenymi osobami (technicky dozor ob-

jednatele): Ing. Oldfich Chlanda, Ing. Karel Vrbata.
Zakézka bude provedena a dokladovéna v souladu se v§emi prévnimi normami, CSN (§ 4 2:31-

kona ("3. 22/1997 8b., 0 technickych poiadavcich na eobky a o zméné a doplném’ nékte-



7.9.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.
9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

rych zékonfi, v pozdéj§im znéni) pfejimajicf evropské normy nebo jiné nérodni normy ne-
bo jiné nérodm’ technické normy pfejimajicf evropské normy, déle stavebni technické
osvédéem’ (§ 3 nafizem’ Vlédy é. 163/2002 8b., kterym se stanovi technické poiadavky na
vybrané stavebni eobky).

Préce a konstrukce, které budou v daléim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
objednatel oprévnén provéfit a dét pisemny souhlas s jejich zakrytim zépisem ve staveb-
nim deniku.

STAVEBNi DENiK

Zhotovitel povede na stavbé stavebm’ denik, ktery bude v pracovm’ dobé ph’stupny zéstupci
objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

Zéznamy do stavebm'ho deniku se provédéjx’ denné a obsahuji véechny skuteénosti rozhodné
pro plném' smlouvy a tykajici se provédéni dila, zejména éasovy postup praci apod. Mezi
denm’mi zéznamy nesméji byt vynechéna volné mista.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zépisfim zhotovitele pfipojovat
své stanovisko — souhlas, némitky, névrh na feéem' éi jiny opatfem’, apod. Jestliie stavby-
vedouci nesouhlasi s provedenym zéznamem objednatele je povinen pfipojit k zéznamu do
3 pracovnich dnfi svoje stanovisko, jinak se ma za to, is s obsahem zépisu (zéznamu) sou-
hlasi.

Zépisem do stavebniho deniku j sou zéstupci objednatele a zhotovitele oprévnéni dohodnout
pouze takové zmény v provédéni praci a v pouiiti materiélfi, které neznamenaji podstatnou
odchylku od zadévaci dokumentace.

Zépisem do stavebm’ho deniku nelze ménit samotnou smlouvu.

ODEVZDANi DiLA

Pfedéni a pf‘evzeti dila bude provedeno jako jeden ceIek.
Pfi pfedém' dila pfedloil' zhotovite] objednateli:

- stavebni denik,
- prohlé§eni o shodé pouiitych materiélfi a vyrobkfi, pfi’p. zéruém’ listy,
- pfipadné povinné revize,

doklad o ekologické likvidaci vzniklych odpadfi,
o pfipadné zépisy o provedeni pfisluénYch zkou§ek.

Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo v okamiiku, kdy byl podepsén zépis o pf‘edénf a
pf‘evzetl' pfedmétu dila. Objednatel pfevezme dilo pouze v pfipadé, 26 bude bez vad a ne—
dodélkfi nebo s drobnymi vadami a nedodélky, které nebréni uiivénf, jejichi kategorizace
jeho vad a nedodélkfi drobnych je plné v kompetenci objednatele, ktery je tak v konsenzu
se zhotovitelem vyluéné oprévnén k hodnoceni vyznamu vad dodévky.

Zépis o pfevzeti pfedmétu dila musi mit pisemnou formu.
Dilo mé vady, jestliie neodpovidé této smlouvé o dilo, nebo nesplfiuje nonny a pfedpisy

souvisejici.
Nedokonéené nebo vadné dilo neni objednatel povinen pfevzit.



10. OSTATNi UJEDNANI’

10.1. Pokud neni v této smlouvé stanovenojinak, fidi se prévm’ vztahy z m’ vypljlvajici pfisluénymi
ustanovenimi ve smyslu § 2586 a nésledujiciho zékona é. 89/2012 Sb. obéanske’ho zékona
v platném znéni obchodniho zékoniku.

10.2. Tato smlouva o dilo nabyvé platnosti dnem podepséni smlouvy obéma smluvm’mi stranami.
10.3. Zhotovite] prohlaéuje, ie si Fédné provéfil mistm’ podmfnky na staveniéti a v§echny nejasné

okolnosti pro realizaci dila si vyjasnil s oprévnénjrmi zéstupci objednatele.
10.4. Ve§keré zmény nebo doplfiky této smlouvy musi by’t Feéeny pisemné formou dodatkfi pode-

psanych obéma smluvm’mi stranami.
10.5. Tato smlouva je sepséna ve étyfech stejnopisech, z nichi kaidé smluvm’ strana obdrii dvé

vyhotoveni.
10.6. Objednatel zajisti fédné zvefejném’ smluv v Registru.
10.7. Tato smlouva byla schvélena Radou mésta Holice dne 23.9.2019, éislo usnesem’ 417.

PFl’lohy: Poloikovy rozpoéet

V Holicich dne 3.10.2019 V Moravanech dne 3.10.2019

Za objednatele : Za zhotovitele :

ABM stavby s. r. 0.
/ Sluneéné 237. 533 72 Moravany

/ IC: 052 74 371. DIC: 0205274371
I, "’77777#‘bdb%abmStEb-Cz

“ ((fLC/b
[/1

Mgr. Ondfej Viomy Aneta Bakeéové I
starosta Mésta Holic jednatel
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/


