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Čestné prohlášení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,zákon")

Název dodavatele (vC. právni formy)

Sídlo l místo podnikáni

IČO

STAVOKOM PLET s.r.o.

Královická 251, 250 01Zápy

470 52 945

prohlašuji tímto čestně, že:

dle bodu 9 zadávacídokumentace s názvem soutěže ,,Rekonstrukce místních komunikací ve
městě Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - 2. etapa" je námi nabízená cena za
tuto zakázku 24.650.000,- KČ bez DPH.

Zahradni'

U Vodárny

2.885.253,70 KČ bez DPH

781.060,88 KČ bez DPH

U Špejcharu 4.357.161,35 KČ bez DPH

Na Tvrzi 9.262.361,11KČ bez DPH

Janáčkova 4.082.001,66 KČ bez DPH

U Přelizky 3.282.161,30 KČ bez DPH

CELKEM 24.650.000, KČ bez DPH

VZápech dne 23.8.2019
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1.Smluvni strany

Objednatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Se sídlem: Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs n. L. - Stará Boleslav
Zastoupeni
ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Picek - starosta města
ve věcech technických:
IČO: 00240079
DIČ: CZ 00240079
Bankovnispojenŕ
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
Webové stránky: http://www.brandysko.cz
Datová schránka: c5hb7xy
(dále jen jako ,,Objednatel" nebo též jen jako ,,Město")

a

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupení:
IČO:
DIČ,
Bankovní spojeni:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Datová schránka:

Společnost STAVOKOMPLET - STAVBY DLOU HÝ
Královická 251, Zápy, 250 01
Vladislav Burda
470 52 945
CZ47052945

stavokomplet@stavokomplet.cz
www.stavokomplet.cz
n834kd3

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v ..., spisová značka ....
(dále jen jako ,,Zhotovitel" nebo též jen jako ,,...")

mezi sebou niže uvedeného dne uzavřeli nás|edujÍcÍ

SMLOUVU O DÍLO
evidenční číslo: 0302/2019

dle § 2623 a nás|edujÍcÍch zák.č. 89/2012 Sb, občanský zákoník (dále jen jako ,,nôž"), ve znění pozdějších
předpisů

2. Preambule

2.1.

2.2.

Tato smlouva o dílo na zhotoveni stavby (dále jen ,,smlouva") se uzavírá na základě výsledku
zjednodušeného podlimitního zadávacího řIzeni pro veřejnou zakázku na stavební práce
vedenou na profilu zadavatele pod názvem ,,Rekonstrukce mIstních komunikací ve městě
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - 2. Etapa" (dále jen jako ,,stavba" nebo jako ,,dílo" nebo
též jako ,,předmět smlouvy" či též jako ,,předmět plněni").

Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části smlouvy
jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očÍs|ování jednotlivých odstavců v rámci
daného článku - např. ČI. 1, ČI. 1.2, ČI. 1.2.1apod.
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2.3. Objednatel je vlastníkem nemovitosti - pozemků parcelní čísla 1882/1, 1882/2, 1882/3, 1863/1,
1041/5, 1865/4, 1865/5, 1881, 1672/23, 1700/2, 1865/4, 1874, 1994, st. 1184/1, st. 1185, na
kterých má být stavba realizována, vše zapsané v katastru nemovitostí na LV Č. 10001 v k. ú.
Brandýs nad Labem, v obci Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, vedeném Katastrálním úřadem
pro středočeský kraj, katastrálni pracoviště Praha - východ. Jedná se o MK v ulicích Na Tvrzi,
janáčkova, U Vodárny, Zahradn', U Špejcharu, U Přelizky.

3. Předmět smlouvy

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo specifikované niže v dalších odstavcích tohoto článku ,,3. Předmět smlouvy"
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku ,,4. Cena za dílo" této smlouvy.

Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:

3.2.1. nabídkou zhotovitele na zhotoveni díla ze dne ............. (bude doplněno před podpisem
smlouvy), která je jako Příloha č. 01 nedIlnou součástí této smlouvy (dále jen jako
,,nabídka zhotovitele"),

3.2.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele
a je jako Příloha č. 02 nedIlnou součástítéto smlouvy (dále jen jako ,,rozpočet"),

3.2.3. zadávací dokumentaci na Veřejnou zakázku, a to ve znění případných jejích změn, jak je
uveřejněna na profilu zadavatele (dále jen ,,zadávací dokumentace" či zkráceně ,,ZD")

3.2.4. projektovou dokumentací pro provedeni stavby, kterou zpracovala firma SUNCAD s.r.o.
(sídlo: Praha 13, náměstí Na Lužinách 3), která je jako Příloha č. 04 nedílnou součástitéto
smlouvy,

3.2.5. platnými ČSN, případné jinými normami vztahujÍcÍ se k dílu,

3.2.6. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských síti.

Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašuji, že na základě shora uvedené specifikace je dílo
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do urrústěnI, rozsahu, podoby
a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 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, a že disponuje takovými kapacitami
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou
cenu.
Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je
k provedeni díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou,
schválenou projektovou dokumentací (PO), zadávací dokumentaci (ZD) a dokumentací pro
prováděni stavby (DPS), obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami
ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativnImi stavebními
normami a normami BOZP.

Zhotovitel i objednatel se zavazuji, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak
ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací
dokumentaci.

?'25
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4.1.

4.2.

4. Cena díla a platební podmínky

Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je
zpracován na základě výkazu výměr (jako nedílné součásti projektové dokumentace) v nabídce
zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedi|nou
součástítéto smlouvy jako příloha č. 02.

Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plněni jako nejvýše přípustná, platná po
celou dobu realizace díla:

Cena díla bez DPH 24.650.000,- KČ

DPH 21% 5.176.500,- KČ

Cena díla včetně 29.826.500,- KČ
DPH

4.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: 24.650.000 KČ bez DPH (slovy: Dvacetčtyři
milionů šestsetpadesát tisíc korun českých - dále jen jako ,,cena za dílo" nebo též jako ,,celková
cena za dílo").

4.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle
daňových předpisů platných v době vystavenídaňového dokladu.

4.5. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora v ČI. 3.3
této smlouvy uvedeným prohlášením, a to mimo jiné zejména také:

4.5.1. náklady na zřIzenI, provoz a odstraněnÍzařízenÍstaveniště,

4.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatřeni,

4.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na použÍváni strojů a služeb až do
předáni a převzetí dokončeného díla,

4.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařIzeni, materiálů, dodávek,

4.5.5. náklady na pojištěni odpovědnosti za škody (stavební pojištěni), případné bankovní
garance, daně, cla, poplatky,

4.5.6. náklady na prováděni všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek
materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,

4.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatřeni k realizaci díla (BOZP, aj.),

4.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,

4.5.9. zajištění dokumentace skutečného provedení,

4.5.10. zajištěni nezbytných dopravních opatřeni či poplatky spojené s nutným záborem
veřejn ého prostranství.

4.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které
mohl nebo měl při vyna|oženíveškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv
vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul
zhotovitel do sjednané ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná
cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedeni díla.

4.7. Smluvní strany prohlašuji, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplnostI ve
smyslu § 2621 odst. 2 NOZ. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění

této smlouvy. '32€
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4.8. Cenu díla je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v § 222 odst. 4, 5,
6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako ,,ZVZ") za
splněni podmínek uvedených v § 222 odst. 4, 5, 6, 7, 8 a 9 ZVZ. Méněpráce budou oceněny na
základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, tak, že
zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů
a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou
stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny díla musí být sjednána písemným
dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je
zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli
k odsouh|asenj. Zhotovitel není oprávněn cenu díla zvýšit jednostranně.

4.9. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude
prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jedenkrát
měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TOS a pověřenou
osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plněni je poslední den příslušného měsíce.
Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 95% z celkové ceny díla. zbylých
5% (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého díla a odstraněni všech vad
a nedodělků z předávacího protokolu a po řádném zko|audování. Zhotovitel je oprávněn
nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného.

4.10. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden
i název projektu a jeho registrační číslo. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídajÍcÍ
náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž
se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného
zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis
objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

4.11. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.

4.12. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TOS se
stanovuje do 30 dnů od data jejich doručení na adresu objednatele: epodatelna@brandysko.cz.

4.13. Objednatel prohlašuje, že na předmět smlouvy nebude aplikována přenesená daňová
povinnost.

5. Doba plněni a provedení díla

5.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedeni díla
potřeba, když si objednatel a zhotovitel ujednali dobu plnění:

5.1.1. Zahájení plnění díla zhotovitelem je stanoveno k datu předání staveniště zhotoviteli.
Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájeni plněni a k provedení díla
nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne nabyti účinnosti této smlouvy tak, aby
zhotovitel na něm mohl začít s pracemi v souladu s podmínkami této smlouvy. Uzavření
smlouvy je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízeni.

5.1.2. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby
bez vad a nedodělků. Doba plnění smlouvy je stanovena na dobu určitou 15 měsíců ode
dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

5.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk projektové
dokumentace pro prováděni stavby a 1 komplet projektové dokumentace pro provádění stavby
v elektronické podobě na CD, dále všechna povolenI, doklady, vyjádřeni správců inženýrských
síti, vyjádření přIslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané
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písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště
odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle ČI. 5.16 a 11.2 této smlouvy. Aktualizaci
vyjádření správců inženýrských sítí si zajistí zhotovitel.

5.3. Zhotovitel je odpovědný za neporušeni inženýrských sItích vedoucích staveništěm. Současně
s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně hranice staveniště a určí místo pro zřízenI
cest pro příchod a příjezd na staveniště a zároveň vymezí prostory sĹoužÍcÍ k potřebě zhotovitele
po dobu realizace díla. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto
skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá
zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak,
prodlužuje se termín plněni dle ČI. 5.1.2 této smlouvy o stejný počet dni, po které trvalo
prodleniobjednatele s předáním staveniště zhotoviteli.

5.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařIzenI staveniště podmínky pro výkon funkce
technického dozoru stavebníka, případně pro Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

5.5. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámi místně přIslušnému
stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

5.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plněni v pracovních dnech
a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezíod 7:00 hodin ráno do 20:00 večer.

5.7. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením prováděni stavby dle § 158 odst.1
Zákona Č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánováni a stavebním řádu (stavebnízákon) hlavního
stavbyvedoucího pana

. Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce technického dozoru
stavebníka pana lČ: 16895495 - dále jen jako ,,technický
dozor stavebníka" nebo též zkráceně jen jako ,,TOS"). tos je oprávněn jménem objednatele
kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele
veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem.

5.8. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla,
když ta bude probíhat po celou dobu prováděni díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TOS ve
stavebním deníku písemně dohodnuto jinak, vždy v úterý v 9,00 hodin v místě prováděnidňa.

5.9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole
výsledku prací pod|éhajÍcÍho zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně
však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit.

5.10. NedostavI-li se objednatel bez oznámeni v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla
prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat
odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu
v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na
vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly
provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel
nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost
objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že
příslušné práce byly provedeny řádně.

5.11. zjistI-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušeni smlouvy, je
objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. ,3íjg
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5.12. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti
díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předloženIm dokladové části díla, která musí
obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách,
prohlášeni o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruČní listy, doklady o likvidaci
odpadů a případně i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, bude-li se lišit od
přílohy číslo 04 této smlouvy.

5.13. Termin dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě
nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými
postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody
posunu zahájení nebo přerušeni provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány
a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení terminu
dokončení díla sjednaného dle odstavce 5.1.2 této Smlouvy, může dojít pouze v případě
nepřetržitého trvání podmínek pro přerušeni provádění díla v délce po sobě bezprostředně
jdoucích 14 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom
sjednané doby pro provedeni díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto
obdobiv místě plnění panují.

5.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací
v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek
k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že
termín dokončeni díla zůstává nezměněn.

5.15. Dodrženi terminu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného
spo|upůsobenj objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele
s poskytnutím spo|upůsobení nenízhotovite| v prodlení se splněním závazku.

5.16. Zhotovitel se zavážuje nejpozději do převzetí staveniště dle ČI. 5.1.1 této smlouvy
s objednatelem projednat a náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla, když
tento dokument bude součástí stavebního deníku. časový a finanční harmonogram prací je
v průběhu plněni díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit
s ohledem na klimatické a provozní podmínky.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho
protokdárniho předání objednateli bez vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel
za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti
předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a DPS.

Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud takovou
skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při
dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného
odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se
považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záh|avítéto smlouvy.

Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných
předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi,
nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používánkn
díla.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaloženI potřebné péči nemohl zjistit jejich
nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použititrval. 3, Š)
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6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7. 5.

Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady
v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy
zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději
do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem,
elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termin pro odstraněni reklamačních vad je
30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem
na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada
v režimu ,,havárie" (zde zejména prasklé vodovodní potrubí, propadlá komunikace apod., které
ohrožuji uživatele díla), pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu
odstraněni nejpozději do 24 hodin od jejího oznámenIobjednatelem.

Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne
podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídI a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady
provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat
tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli,
který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel
s tímto souh|asÍ.

7. Předáni a převzetí díla

Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 7 kalendářnich dnů předem, a to
písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny
doklady, které jsou nezbytné k dokonČení kompletnIho díla, tj. atesty, prohlášeni o shodě,
revize, certifikáty o likvidaci odpadu a další dokumenty prokazujIci, že veškeré zhotovitelem
dodané výrobky, materiály a zařIzenI splňuji podmínky vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy včetně jejich
příloh, z DPS, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, souvĹsejÍcÍ
s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla
v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů.

O průběhu a výsledku předáni a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou
uvedeny všechny zjištěné skutečnosti sQuvisejÍcÍ s dokončením díla a případně budou sepsány
zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstraněni. Nebude-li termín
odstraněni vad a nedodělků takto sjednán, pak pIati ustanovení ČI. 6.6 této smlouvy. Součásti
předávacího protokolu bude i dokumentace dle ČI. 5.12 a 7.1této smlouvy.

Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není
povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránici v užívánÍ díla. Objednatel však
nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebráni užIvánI stavby funkčně nebo esteticky, ani její užIvánI podstatným
způsobem neomezují.

Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záručnilhůta. Zhotovitel je oprávněn splnit
dílo i před sjednanou dobou dle ČI. 5.1.2 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 10 kalendářních dní od předáni díla bez vad
a nedodělků objednateli, vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízeni staveniště a provede
závěrečný úklid místa prováděni stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace
dotčené výstavbou budou ktomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle
podmínek stavebního povoleni.

%0
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován
v článku 3. této smlouvy o dílo. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu
se ZD a POS, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými
právními předpisy. jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařÍzení a konstrukci bude
dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí
díla.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu prováděni díla vést stavební deník s denními záznamy,
v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, zachycujickni podstatné skutečnosti
týkajIcI se prováděni díla. Do stavebního deníku se zapisuji všechny skutečnosti rozhodné pro
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických
podmínkách, zdůvodněni případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace,
údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady Či další údaje stanovené právními
předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za
objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TOS a za zhotovitele pak
zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel
objednateli k termínu zahájeni přejÍmacího řIzenI. Stavební deník bude umístěn na stavbě.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolnIch dnů stavby a projednávat s objednatelem předem
veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či
služeb při prováděni díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS a položkovém
rozpočtu.

Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatřeni a termíny stanovené
objednatelem k nápravě a odstraněni případných nesrovnabstí, nedostatků a závad, zjištěných
v rámci kontrolnI činnosti objednatele.

8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti,
které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv
způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovnici či jeho subdodavatelé, kteří se budou podílet
na prováděni díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni,
kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovnici, majÍcÍ přIslušnou
kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádáni objednateli prokázat
příslušnými doklady - viz též ČI. 8.8.1této smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní
prostředí a okolí stavby.

8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolánI či vykázáni
jakékoliv osoby pracujÍcÍ na díle, která dle názoru objednatele

8.8.1. nemá přídušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci
objednateli neprokázal podle ČI. 8.6 této smlouvy.

8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo

8.8.3. plni své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo

8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo

8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.

8.9. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím subdodavatele, který za
dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se subdodavatel podílet na plnění té ,3q
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smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě se
zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.

8.10. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky
a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčeni o jakosti materiálu, výrobku
a použité technologie.

8.11. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při prováděni stavby ve smyslu bezpečnosti práce
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze
zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce
na staveništi.

8.12. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plněni této smlouvy příjme veškerá bezpečnostní opatření
k zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví školních děti a personálu školy.

8.13. Zhotovitel je povinen poskytnout před podpisem Smlouvy Objednateli potřebné informace
k BOZP vyplněním ,,Dotazníku pro zhotovitele" o rozsahu a způsobu provedeni prací podle
ČI. 8.14 této Smlouvy.

8.14. Pro ověření, zda na staveništi budou vykonávány práce a činnosti výstavujÍcÍ fyzickou osobu
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízenÍ
vlády č. 591/2006 Sb., a pro ověření, zda Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15,
odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., se zhotovitel zavazuje poskytnout informace objednateli
vyplněním ,,Dotazníku pro zhotovitele" o rozsahu a způsobu provedeni prací, a to ke dni
podpisu této smlouvy. Originál vyplněného dotazníku předloží zhotovitel objednateli při
podpisu této smlouvy, nejpozději však 10 dni před převzetím staveniště. Dále se zhotovitel
zavazuje poskytnout součinnost k naplnění povinnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.

8.15. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodrženi veškerých bezpečnostních opatřeni
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8.16. Budou-li na Staveništi vykonávány práce a činnosti výstavujÍcÍ fyzickou osobu zvýšenému
ohroženi života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařIzenI vlády
č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při prováděni díla naplní kritéria dle
§ 15, odst. 1zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajisti, aby před zahájením práce byl zpracován
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze
považovat, v případě vykonávání prací a Činnosti stanovených v příloze č. 5 nařízeni vlády
č. 591/2006 Sb., technologický postup sp|ňujÍcÍ požadavek § 15, odst. 2, zákona Č. 309/2006 Sb..

8.17. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracujÍcÍ na díle vstupní Školeni
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární
ochraně obnovovat a kontrolovat.

8.18. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedenÍvstupního školeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a o poŽární ochraně i u svých subdodavatelů.

8.19. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho
vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami.

8.20. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastni dozor a soustavnou kontrolu
nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
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8.21. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku
mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná
prostranství nebo komunikace ponechaná v užÍvánjveřejnosti).

8.22. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při prováděni díla nebo při činnostech souvisejicIch s prováděním
díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetřeni úrazu a sepsání přIslušného záznamu.
Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem
věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel
okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.

Škodou na díle je ztráta, zničeni, poškození nebo znehodnoceni věci bez ohledu na to, z jakých
příčin k nim došlo.

Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předáni a převzetí díla
mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyp|ývajících ze zákona, technických nebo
jiných norem nebo vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
tuto Škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činnosti těch, kteří pro něj dílo
provádějí jako subdodavatelé.

Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použit při provádění díla.

10. Bankovní žáru ka

10.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při převzetí staveniště dle odstavce 5.2. této smlouvy o dílo
předložit objednateli bankovní záruku za řádné provedeni díla ve výši 5% z celkové ceny za dílo
(dále jen jako ,,bankovní záruka za dílo"). Tato bankovní záruka za dílo kryje finanční nároky
objednatele za zhotovitelem (veškeré zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé
objednateli z důvodů porušeni povinností zhotovitele týkajÍcÍch se řádného provedeni díla
v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě
objednatele. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané
výši, platné po celou dobu provádění stavby, kdy doba provádění stavby začíná dnem předáni a
převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel
pozbývá nárok z bankovní záruky za dílo dnem úspěŠného předáni a převzetí díla bez vad a
nedodělků nebo teprve až dnem podpisu protokolu o odstraněni poslednIvady nebo nedodělku
díla.

10.2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu předávacího protokolu o předání díla dle odstavce
7.4. této smlouvy o dílo předložit objednateli bankovní záruku na řádné plnění záručních
podmínek díla ve výši 5% z celkové ceny za dílo (dále jen jako ,,bankovní záruka za reklamace").
Tato bankovní záruka za reklamace kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné
či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností
zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě
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