
SMLOUVA O DiLO E. MUHO-SML/094/2020
uzavi‘ené pod1e § 2586 a nzisl. zékona (5. 89/2012 Sb., obéanského zékom’ku (daile jen

SMLUVNi STRANY

OBJEDNATEL:
Se sidlem:
Zastoupeny":
1C0:
DIC:
Bankovm’ spojeni:
6.11.:

”obéansky zékonik“)

Mésto Holice
53401 Holice,H01ub0va 1
Mgr. Ondrejem Vybornym, starostou mésta
00273571
CZOO273571
Komeréni banka, a. s.
19—1628561/0100

Za objednatcle jsou k jednéni a podepisovéni jeho jménem oprévnény tyto osoby:
a) V6 vécech smluvm’ch:
b) ve vécech technickych:

(délejen ,.0bjednatel“)

ZHOTOVITEL:
Se sidlem:
Zastoupeny:
1C:
016::
Bankovni spojem':
(11510 L'létu:
Zapsany’

Mgr. Ondrej Vy’bomy’, starosta
Ing. Oldfich Chlanda
Martina Klasovité

WN SERVICE S.R.O.
LABSKA 725, 53304 SEZEMICE
Bc. Petrem Novotny"
02687631
CZO2687631
Ceské sporitelna a.s.
4118411399/0800
v obchodm’m rejstriku vedeném Krajsky'm soudem v Hradci Krélo
vé, oddil C, vloika 33291

Za zhotovitele jsou k jedne’mi a podepisovéni jeho jménem oprévnény tyto osoby:
a) V6 Vécech smluvnich:
b) ve Vécech technicky'ch:
(déle jen ,,zh0t0vitel“)

BC. Petr Novotny, Martin A. Weber
Manin A. Weber



1. PREDMET DiLA

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

Vyména stf‘eéni krytiny na domu Ep 19 némésti TGM Holice.

1.2. Rozsah pfedmétu dila vyplyvé z poiadavkfi objednatele a je charakterizovén projektovou d0-
kumentaci zprojekéni kanceléfe Ing. Petr Zbéhh’k, Holicc 22/2020 a jejim poloZkom
rozpoétem. Projektové dokumentace i poloikovy rozpoéet jsou nedilnou souéésti smlouvy 0
d1’10.

1.3. Préce provédéné Zhotovitelem budou provedeny dle pfisluénych doporuéenYCh norem CSN,
pfipadné podle podminek zvlélét‘ touto smlouvou sjednany'ch.

1.4. Kopie Véech dokladfi majicich vztah k pfedmétu smlouvy pfedé objednatel Zhotoviteli d0 dne
podepsém' smlouvy 0 dilo.

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

o Gena celkem bez DPH 1 809 241 KC:

- vyéislem’ 15% DPH 271 386 Ké (v platné vyéi)

- cena celkové vé. DPH 2 080 627 K5 , , ' V
slovy celkem v6; DPH: DVAMILIONYOSMDESATTISICSES'I‘SETDVACET—

SEDMOO/lOOKORUNCESKYCH

2.2. Cena stanovené v této smlouvéje dohodnuta jako cena smluvni nejvy’ée pfipustné, které mfiie
byt pFekroéena jen za podminek vy‘slovné stanovenYch v této smlouvé.
V cené dila jsou zahrnuty véechny néklady souvisejici se zhotovenim dila a néklady se za-
jiéténim dokladfi potFebnych pro fédné pf‘edémi a pfevzetl' pfedmétu dila.

2.3. Pfipadné vicepréce, jejich rozsah, cena. zpfisob fihl‘ady a termin provedeni budou vidy pfed-
métem jednz’mi smluvnich stran, ukonéeny pisemnYm dodatkem k této smlouvé.
Pfipadné p0 dohodé zhotovitelem neprovedené préce Uejich 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 dilo v terminu:

Pfedpoklédany termin zahéjeni dila: 1.6.2020
Termin dokonéeni a pfedéni d1'1a bez vad a nedodélkfi: 30.10.2020

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

Zéloha nebude poskytovéna.
Cena za dilo bude hrazena objednatelem na Zékladé mésiénich faktur vystavénych zhotovitc-

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

Dafiovy doklad (faktura) bude vystavcn zhotovitelem do 14 kalendéf‘nich dnfi p0 vzéjemném
odsouhlaseni soupisu praci.
Cenu za préce a dodévky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, neni zhotovitel oprév-

nén fakturovat.
Koneéné faktura bude vystavena p0 dokonéeni praci na zékladé oboustranné podepsaného

zépisu 0 pfedém' a pfevzeti dila 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 a2 p0 jejich odstranéni.

Splatnost faktury je 14 dnfi 0d doruéeni objednateli.
Zhotovitel je povinen pouiit reiim pfeneseni dafiové povinnosti podle § 92a zékona 0 dani

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

SMLUVNiPOKUTY

Za nesplnéni terminu pfedéni a pfevzeti dokonéeného dila bez vad a nedodélkfi dle smlouvy 0
dilo bude objednatel L'Iétoval zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 2 000,— K6 za kaidy i za—
poéaty kalendéf’ni den prodleni.
Pfipadnz’x smluvni pokuta bude zapoétena na pohledévku zhotovitele za zhotovené dilo ne-
bo jeho Exist at odeétena z kterékoliv faktury.

Stanovem'm smluvni pokuty nezaniké objednateli prévo na néhradu ékody vzniklé nesplné-
m'm uzavf‘ené smlouvy, a to ani ékody nepfesahujici smluvni pokutu.

Pfi nedodrieni terminu splatnosti faktury uhradi objednatel zhotoviteli smluvm' pokutu ve vy-
éi 0.2% 2 dluiné ééstky za kaidy' i zapoéaty den prodleni.

Pfi nedodriem’ terminu odstranéni reklamovanych vad a nedodélkfi je oprévnén objednatel
uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 500,- K6 za kaidou jednotlivou vadu a den pro—
dlem’, poéinaje 10. dnem 0d uplatnéni reklamace. v pfipadé havarijniho stavu poéinaje 2.
dnem 0d uplatnéni reklamace. Uplatnénim reklamace je pro potl’ebu tohoto zévazkového
vztahu minéno doruécm’ sdéleni objednatele 0 reklamaci vady nebo nedodélku zhotoviteli,
a to i formou e—mailu.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zéruém’ dobu 60 mésicfi.
Zéruém’ doba poéiné béiet dnem pfedéni dila bez vad a nedodélkfi.
Zhotovitel je povinen odstranit v zéruéni dobé v§echny reklamované nedodélky a vady dila

(déle jen ,,Vady“) a nastoupit k odstrafiovéni vad d0 10 dnfi p0 prokazatelném pisemne’m
oznémeni objednatelem, tj. i e—mailem. V pfl'padé havarijniho stavu zajisti zhotovitel na-
stup na odstranéni vady ihned. Obé smluvni strany se dohodly, is nejpozdéji V den zahéje-
m’ odstrafiovéni vad bude pofizen zépis, ve kterém bude uvedena a popséna vada, jak so
projevuje, da1§i okolnosti s tim souvisejici a bude konstatovémo. 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 maxi-
mélm’ délka trvém’ odstrafiovéni vady.

6.4. V pfl’padé 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.

6.5. Neodstrani-li zhotovitel vady v dohodnutém terminu, je objednatel oprévnén podle vlasmiho
uvéiem’ tyto préxce provést sém. pfipadné povéfit jejich provedem’m tfeti osobu. nebo jejim
prostfednictvim zakoupit a vyménit vadnou éi neplné funkém’ éést pfedmétu dila. Takto
vzniklé néklady, resp. ikody objednatele je zhotovitel povinen objednateli zaplatit, a to
nejpozdéji d0 10 dnfi 0d vyfiétovéni nékladfi §k0d. Od uplatném’ reklamace do protokolair-
niho pfedéni odstranéné vady se béh zéruéni doby pferuéuje, zéruéni lhfita na dotéené éésti
dila nebo podle povahy na celku dila se tedy prodluiuje 0 dobu odstrafiovéni vady.

7. PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

7.1. Realizace dila bude provédéna V objektu 6. p. 19, némésti TGM Holice.
7.2. Zhotovite] nese zodpovédnost 2a ékody na dile 212 do doby jeho protokolérniho pfedém’ 0b-

jednateli. odpovidé za ékody zpfisobcné svoji stavebm’ a jinou éinnosti objednateli itfetim
osobém. Mfsto plnénije v objektu objednatele

7.3. Zhotovitel piebiré v plném rozsahu odpovédnost za Vlastni fizcni postupu praci, za odbomé
vedeni stavby, za sledovélni a dodriovéni pfedpisfi 0 bezpeénosti pfi préci a pfcdpisfi 0 p0-
iémi ochrané, za sledovénf a dodriovéni kvality a terminu. Svoji povinnost provést dilo
splni jeho fédny’m ukonéenim a pisemnym (protokoléml'm) pf‘edénim objednateli. Déle se
zavazujc provédét préce 5 CO nejmenéim moinym omczenim néjemnikfi bytfi domu c p. 19.

7.4. Zhotovitel zodpovidé a zajisti vytyéeni V§ech podzcmnich inienYrskj/ch siti a tyto véetné je—
jich ochrannYch pésem. bude respektovat v souladu se stanovisky a pokyny jejich sprévcfi a
s pfislu§nymi pf"edpisy a platnymi CSN, dale zodpovidé za dopravni znaécni p0 celou dobu
vystavby a bude akceptovat ph’padné podminky stavebniho ufadu.

7.5. Zhotovitel 5e zavazuje udriovat pfilehlé komunikace avéechny prostory dotéené stavbou
v éistoté a po provedeni dila pf‘ivést tyto prostory do pfivodniho stavu. V pfipadé jakéhoko—
liv naruéeni éi p0§kozeni okolm’ch ploch V dobé provédéni stavebm’ch praci zhotovitelem,
uvede zhotovitel poékozené plochy k pfedém’ hotového dila d0 pfwodnfho stavu, pflvodm'
stav pfed zahéjenim praci zhotovitel pmkazatelné zdokumentuje.

7.6. Zhotovitel si na svoje néklady zajisti:
o projednémi staveniétm’ch odbérfi energii a uzavf'eni smluv s pfisluény’mi sprévci a

Vlastniky rozvodnych siti.
0 odvoz a ekologickou likvidaci vzniklych odpadfi — nejpozdéji pfi pfejimacim fizeni

pfedé zholovitel objednateli doklad 0 zajiétém’ likvidace Odpadu ze stavby
v souladu se zékonem é. 185/2001 8b., 0 odpadech,
stfeieni staveniété,

o misto pro zafizem’ staveniété, véetné sklédky pro uloiem’ pouiivaného materiélu a
odpadfi a vybudovat tak, aby nevznikly iédné §kody na sousednich pozemcich

7.7. Objednatel jc oprévnén kontrolovat provédém’ dila urécnymi osobami (teclmicky dozor 0b-
jednatele): Ing. Oldfich Chlanda. Martina Klasovité.

7.8. Zakézka bude provedena a dokladovéna v souladu se véemi prévnimi normami, CSN (§ 4 23'1-
kona 6. 22/1997 5b., 0 technickych poiadavcich na Viebky a 0 zméné a doplném’ nékte-
rych zékonfi, v pozdéjéim znéni) pf‘ej imaj {01' evropské normy nebojiné nérodni normy nebo
jiné nérodni technické normy pfejimajici evropské normy. déle stavebm’ technické osvéd-
éem’ (§ 3 nafizem’ vlédy é. 163/2002 8b., ktery’m se stanovi technické poiadavky na vybra-
né stavebni vy'robky).
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Préce a konstrukce, které budou v da1§im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
objednatel oprévnén provéfit a dét pisemny” souhlas s jejich zaknytim zépisem ve stavebnim
deniku.

STAVEBNi DENiK

Zhotovitel povede na stavbé stavebm’ denik, ktery bude v pracovm' dobé pf‘l'stupny zéstupci
objednatele, pokud nebude dohodnutojinak.

Zéznamy do stavebniho deniku se provédéji denné a obsahuji véechny skuteénosti rozhodne’
pro plnéni smlouvy a ty'kajl'ci se provédéni dila, zejména éasovy postup praci apod. Mezi
dennimi zéznamy nesméji byt vynechéna volné mista.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebm'ho deniku a k zépisfim zhotovitele pfipojovat
své stanovisko , souhlas, némitky, névrh na fe§eni éi jiny opatfeni, 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. it: s obsahem zépisu (Zéznamu) sou-
hlasi.

Zépisem d0 stavebniho deniku jsou zéstupci objednatele a zhotovitelc opréwnéni dohodnout
pouze takové zmény V provédéni praCi a v pouiiti materiélfi. které neznamenaji podstatnou
odchylku 0d zadévaci dokumentace.

Zépisem do stavebniho deniku nelze ménit samotnou smlouvu.

ODEVZDANI’ DiLA

Pfedéni a pfevzeti dila bude provedenojakojeden celek.
Pfi pfedzim’ dila pfedloii zhotovitel objednateli:

o stavebm' denik,
prohlééem’ o shodé pouiitych materia’lfi a eobkfl, pfip. zéruéni listy,
pfipadné povinné revize.
doklad 0 ekologické likvidaci vzniklych Odpadfl,

- pfipadné zépisy 0 provedem’ pfisluénYch zkouéek.
Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo v okamiiku, kdy by] podepsén zépis 0 pfedém’ a

pfevzeti pfedmétu dila. Objednatel pf’evezme dilo pouze V pfipadé. is bude bez vad a ne—
dodélkfl nebo s drobnymi vadami a nedodélky, které nebréni uiivéni, jejichi kalegorizace
jeho vad a nedodélkfi drobnych je plné v kompetenci objednatele, ktery' je tak v konsenzu
se zhotovitelem vyluéné oprévnén k hodnocem’ VYZnamu vad dodévky.

Zz’ipis 0 pfevzeti pfedmétu dila musi mit pisemnou formu.
Dilo ma vady, jestliie neodpovidé této smlouvé 0 dilo, nebo nesplfiujc normy a pfedpisy sou-

visejici.
Nedokonéené nebo vadné dilo neni objednatcl povinen pfevzit.



10. OSTATNi UJEDNANi

10.1. Pokud neni v této smlouvé stanovenojinak, fidi se prévm’ vztahy 2 mi vyply'vajici pfisluény’mi
ustanovenimi ve smyslu § 2586 a nésledujiciho zékona 6. 89/2012 Sb. obéanského zékona
v platném zném’ obchodm’ho zékoniku.

10.2. Tato smlouva 0 dilo nabjIVé platnosti dnem podepsémi smlouvy obéma smluvnimi stranami.
10.3. Zhotovitcl prohlaéujc, 20 Si f‘édné provéfil mistni podminky na staveniéti a véechny ncjasné

okolnosti pro realizaci dila Si vyjasnil s opréwnény’mi zéstupci objednatele.
10.4. Veékeré zmény nebo doplfiky této smlouvy musi byt reéeny pisemné formou dodatkfi pode-

psany’ch obéma smluvm’mi stranami.
10.5. Tato smlouva je sepséna ve étyrech stejnopisech, Z nichi kaidél smluvni strana obdrif dvé

vyhotoveni.
10.6. Objednatel zajistf radné zverejnéni smluv v Registru.
10.7. Taro smlouva byla schvélena Radou mésta Holice dne 30.3.2020. éislo usneseni 102.

Pfilohy: Poloikovy rozpoéet

V Holicich dne :0 9. 20:0 v Sezemicich dne 15.4.2020

Za Objednatele : Za zhotovitele :

, ®
167a 5.310”
‘ 3.0"; Sezemice

'v 1.71.3316: 6202687631

Mgr. Ondrej vybomy' ’ Martin Antonin Weber
starosta Mésta Holic jednatel spoleénosti


