
9. czL:

SMLOUVA O DÍLO

Č . 17/2020

uzavřenáve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v platném zně ní

mezi tě mito smluvními stranami:

1. Objednatelem:

Mě sto Beneš ov

se sídlem: Masarykovo námě stí 100, 256 01 Beneš ov

zastoupený : Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou mě sta

IČ O: 00231401

DIČ : CZ00231401

Bankovní spojení: Č eskáspořitelna a.s.

Č íslo účtu: 320035309/0800

a

2. Zhotovitelem:

PETR Š ACH stavební, s.r.o.

se sídlem: Dr.E.Beneš e 198, 257 51 Bystřice

zastoupený : Petrem Š achem, jednatelem společnosti

IČ O: 27106942

DIČ : CZ27106942

Bankovní spojení: Komerční banka Beneš ov

číslo účtu: 27-3838580217/0100

takto:

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo (dále takéjen „ smlouva“ ) je uzavřena na základě uskutečně ného zadávacího

řízení v rámci veřejnázakázky malého rozsahu s názvem:

„ Rekonstrukce sociálního zařízení — I.patro, Gymnázium Beneš ov“ .

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne8.4.2020, která byla na

základě souvisejícího vý bě rového řízení rozhodnutím objednatele ze dne 22.4.2020 vybrána jako

nejvhodně jš í.

3. Zhotovitel závazně prohlaš uje, ž e je na základě přísluš ného ž ivnostenského oprávně ní oprávně n

vykonávat činnost smě řující k provedení díla dle této smlouvy, ž e disponuje vš emi právními,

technický mi i personálními předpoklady, kapacitami a odborný mi znalostmi vš ech předpisů včetně

znalostí Č SN, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, a ž e je tak schopen zajistit

splně ní sjednaného předmě tu smlouvy, ž e se seznámil se zadávací dokumentací objednatele
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4. Pokud se časové plně ní stane nemož ný m z důvodů tzv. vyš š í moci, nevhodný ch klimatický ch

podmínek (např. trvalé nebo přívalové deš tě , vichřice, poklesy denní teploty pod bod mrazu

apod.) a dalš ích případný ch klimatický ch a jiný ch jevů, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu

dodrž ení technologický ch postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany ž ivota, zdraví a majetku

mož né soustavné provádě ní prací, upraví se doba plně ní o dobu jejich trvání. Ú daj o této

skutečnosti bude zhotovitelem zapsán ve stavebním deníku a jeho vě rohodnost potvrzena

objednatelem nebo třetí nezávislou osobou. Tomuto rež imu podléhátéž nemož nost řádného

postupu prací zhotovitele lež ící na straně objednatele.

5. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů

před zahájením přejímky.

6. O předání a převzetí dokončeného a bezvadného díla bude obě ma smluvními stranami sepsán

písemný protokol.

7. Budova Gymnázia, Husova 470, 256 01 Beneš ov, pozemek parcelní číslo 427, k.ú. Beneš ov u

Prahy (622 191).

Iv.

Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čI. II. této smlouvy je stanovena jako cena pevná, konečnáza

kompletní dílo.

2. Cena za zhotovenédílo činí:

Cena bez DPH 967.322,55 Kč

DPH 21% 203.137,74 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 1.170.460,29 Kč

3. Ujednaná cena díla je cenou nejvý š e přípustnou a je mož no ji překročit pouze z pož adavku

objednatele a pouze tehdy, pokud dojde při vlastní realizaci ke změ ně předmě tu veřejné

zakázky. Za změ nu se považ uje takovázmě na vyž ádanáze strany objednatele, při kterédojde ke

zvý š ení nebo sníž ení rozsahu oproti projektovédokumentaci.

4. Součástí celkové ceny díla jsou i práce a dodávky, kterév projektovédokumentaci nebo popise

díla uvedeny nejsou, ale o který ch zhotovitel vzhledem ke svý m odborný m znalostem vě dě t mě l

nebo vě dě t mohl.

5. Cenu díla je mož né změ nit v případě změ n sazby daně z přidané hodnoty (dále je “ DPH“ ), a to

tak, ž e zhotovitel přičítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty procentní sazbě

odpovídající zákonnéúpravě účinné k datu uskutečně ného zdanitelného plně ní.

6. Nabídkovou cenu nelze překročit z vůle zhotovitele. Na veš keré změ ny jak předmě tu díla, tak

změ ny nabídkovéceny musí bý t uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.

7. Ujednanácena za zhotovení díla odpovídánabídkové ceně uvedené v polož kovém rozpočtu,

který byl zhotovitelem předlož en jakož to součást nabídky zhotovitele v souvisejícím vý bě rovém



řízení. Uvedený polož kový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1 této

smlouvy).

V.
Platební podmínky

1. Ú hrada za plně ní smlouvy bude provedena na základě daň ový ch dokladů, vystavený ch

zhotovitelem za kaž dý kalendářní mě síc.

2. Provedené práce a dodávky, oceně né podle polož kového rozpočtu a nerozporované

objednatelem, budou hrazeny na základě soupisu provedený ch prací. Objednatel a technický

dozor objednatele mají lhůtu 7 dní k posouzení a odsouhlasení správnosti soupisu. Tento soupis

provedený ch prací bude přílohou faktury.

3. Vš echny faktury zhotovitele budou předkládány v jednom vyhotovení a musí splň ovat vš echny

nálež itosti platebních dokladů podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidanéhodnoty v platném

zně ní a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném zně ní, zejména;

— označení faktury a číslo,

— obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ O a DIČ ,

— předmě t plně ní a den splně ní,

— den vystavení faktury a lhůtu splatnosti, tj. 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli,

datum zdanitelného plně ní,

— označení banky a číslo účtu, na který mábý t placeno,

— fakturovanou částku vč. DPH, základ daně , sazbu daně , vý š i daně ,

— razítko zhotovitele a podpis oprávně néosoby zhotovitele.

4. Doba splatnosti daň ový ch dokladů činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daň ového dokladu

objednateli.

5. Platby budou probíhat až do vý š e 90 % ceny plně ní veřejnézakázky. Zhotovitel souhlasí s tím,

ž e 10 % ceny díla bude objednatelem zadrž eno jako pozastávka na odstraně ní případný ch vad

a nedodě lků stanovený ch protokolem o předání a převzetí díla. Tato pozastávka bude uvolně na

do 14 dnů od dne, kdy si obě smluvní strany v „ Zápisu o odstraně ní vad a nedodě lků“ vzájemně

písemně potvrdí, ž e vady a nedodě lky byly řádně a úplně odstraně ny.

6. Objednatel je oprávně n před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli jím vystavenou fakturu,

pokud nebude obsahovat nálež itosti uvedené v této smlouvě , případně dalš í nálež itosti

stanovené právními předpisy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Noválhůta

splatnosti začínábě ž et doručením opravenéfaktury objednateli.



VI.

Záruční doba a odpově dnost za vady

1.. Zhotovitel provede dílo na svénebezpečí a nese odpově dnost za provedení díla.

2. Zhotovitel odpovídáza to, ž e předmě t smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční

době bude mít vlastnosti dohodnutétouto smlouvou.

3. Zhotovitel se zavazuje v průbě hu záruční doby zajiš ťovat bezplatnéodstraň ování objednatelem

řádně reklamovaný ch vad.

4. Zhotovitel neodpovídáza vady díla, kterébyly způsobeny použ itím podkladů a vě cí poskytnutý ch

objednatelem a zhotovitel ani při vynalož ení veš kerépéče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo

na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použ ití trval.

5. Záruční doba je 60 mě síců na provedené stavební práce a materiál (mimo práce a materiály

dodanéobjednatelem).

6. Lhůtu pro odstraně ní reklamovaný ch vad sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu

reklamované vady. Nedojde-li mezi obě ma stranami k dohodě o termínu odstraně ní

reklamovanévady, platí, ž e reklamovanávada musí bý t odstraně na nejpozdě ji do 15-ti dnů ode

dne uplatně ní reklamace objednatelem.

7. Objednatel se zavazuje, ž e případnou reklamaci uplatní bezprostředně po jejím zjiš tě ní.

8. V případě , ž e zhotovitel odstranil záruční vady, je povinen provedenou opravu objednateli

protokolárně předat.

9. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodluž uje o dobu, která uplynula od doručení

reklamace vady do doby jejího odstraně ní.

VII.
Podmínky provedení díla

1. Objednatel se zavazuje, ž e předázhotoviteli pracoviš tě nejpozdě ji ke dni zahájení prací dle či. lIL,

a to ve stavu způsobilém k provádě ní prací. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí

společný m zápisem.

2. Zhotovitel je vý slovně zavázán provést dílo v rozsahu a způsobem vymezený m touto smlouvou,

řádně , včas a v souladu s poskytnutý mi podklady, při dodrž ení přísluš ný ch obecně závazný ch

právních předpisů a platný ch i doporučený ch Č SN, ON (oborovánorma), norem ISO a v kvalitě

odpovídající pož adavkům a účelu díla.

3. K zámě nám materiálů oproti poskytnutý m podkladům je vž dy třeba předbě ž ného souhlasu

objednatele.

4. Objednatel je oprávně n průbě ž ně kontrolovat provádě ní díla. Zjistí-li, ž e zhotovitel při provádě ní

díla nedodrž uje předepsanétechnologické postupy, nebo provádí dílo zřejmě nekvalitně , uplatní

u zhotovitele pož adavek na nápravu zápisem do stavebního deníku (dále takéjen jako „ deník“

nebo „ SD“ ). Zhotovitel se zavazuje zjiš tě né vady v nejkratš ím mož ném nebo dohodnutém



termínu na své náklady odstranit. Neodstraní-Ii zjiš tě né vady ani v dohodnuté lhůtě , má

objednatel právo pozastavit platby až do odstraně ní vady.

5. Zhotovitel dnem předání staveniš tě přebíráv plném rozsahu odpově dnost za vlastní řízení prací,

dodrž ování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pož árních, ekologický ch a dalš ích

předpisů, čistotu a pořádek na staveniš ti a vjeho bezprostředním sousedství (přilehlé chodníky

a komunikace, včetně příjezdovékomunikace) a za vstup cizích nepovolaný ch osob.

6. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změ ně ně který ch

dalš ích zákonů, v platném zně ní, a jeho provádě cí předpisy nakládat s odpadový mi materiály

vzniklý mi jeho činností v souladu s platnou legislativou.

7. Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů (dále také jen jako „ KD“ ), které budou

svolávány minimálně Jx za 14 dní za účasti odpově dný ch zástupců objednatele i zhotovitele.

8. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník (dále takéjen jako “ SD‘) a to

ode dne převzetí staveniš tě . Bě hem pracovní doby musí bý t deník na stavbě trvale přístupný . Do

deníku se zapisují vš echny skutečnosti rozhodné pro plně ní této smlouvy. Součástí zápisů SD se

stanou i zápisy z jednotlivý ch KD. Smluvní strany se dohodly, ž e zápisy z KD jsou nadřazeny

zápisům v SD v rámci komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě rozporu

v zápisech z KD a ve SD, platí zápis z kontrolního dne stavby.

9. Případné obstarání záboru veřejný ch prostranství, dočasné omezení dopravních označení a

dalš ích skutečností nutný ch při střetu s provozem na veřejný ch komunikacích je povinností

zhotovitele. Zhotovitel hradí ze svého vš echny správní poplatky v souvislosti s už íváním

veřejný ch ploch a komunikací.

1_o. Zhotovitel je odpově dný za to, ž e při provádě ní smluvních vý konů budou dodrž eny platná

zákonná ustanovení a úřední předpisy pro ochranu krajiny, ž ivotního prostředí, přírody a

vodních zdrojů. Zhotovitel musí při provádě ní vý konů postupovat tak, aby nezávisle na

zákonný ch předpisech a úředních nařízeních nebyly na ž ivotním prostředí a vodních zdrojích

v oblasti místa plně ní způsobeny ž ádnéš kody, převyš ující nutný rozsah pro provádě ní stavebních

vý konů.

11. Případné š kody, které vznikly v průbě hu stavby objednateli nebo třetím osobám vinou

zhotovitele, uhradí zhotovitel.

12. Zhotovitel je povinen provést likvidaci zařízení staveniš tě , úklid a uvedení stavbou dotčený ch

pozemků do předchozího stavu na svénáklady nejpozdě ji do předání díla.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel můž e od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-li, ž e provádě né práce i

přes upozorně níjsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádě ní prací.



2. Objednatel je oprávně n od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel v průbě hu provádě ní díla

přestane splň ovat základní a profesní kvalifikační předpoklady dle zákona č. 134/2016 Sb., o

veřejný ch zakázkách v platném zně ní pož adovanév zadávacím řízení.

3. Objednatel je oprávně n odstoupit od smlouvy, jestliž e zhotovitel poruš í zvláš ť závaž ný m

způsobem jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou vý zvu objednatele neodstraní

následky takového poruš ení (pokud tyto následky mohou bý t odstraně ny), nebo zhotovitel svý m

jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrož uje

zhotovení díla.

4. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků

odstoupení veš kerádosud řádně poskytnutáplně ní a zhotovitelem fyzicky dodaný a prokazatelně

objednaný materiál.

5. Zhotovitel je oprávně n odstoupit od této smlouvy, jestliž e objednatel svý m jednáním nebo

opomenutím zvláš ť závaž ný m způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou vý zvu

zhotovitele nezajistil v přimě řené době nápravu nebo neučinil opatření smě řující k odstraně ní

závadného stavu, nebo objednatel svý m jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje

potřebnou součinnost, čímž ohrož uje zhotovení díla.

6. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhéstraně , za doručenése odstoupení považ uje i

tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu

nepřevezme.

7. Odstoupení od smlouvy nemávliv na povinnost platit smluvní pokuty a případnénáhrady š kod.

Ix.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

J.. Za nesplně ní termínů dle či. lil je objednatel oprávně n účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve

vý š i 0,05% z celkovéceny díla s DPH uvedenév či. IV odst. 2 za kaž dý kalendářní den prodlení.

2. Pro případ poruš ení jiné povinnosti zhotovitele se sjednává právo objednatele pož adovat

smluvní pokutu ve vý š i 0,1% z celkové ceny díla s DPH uvedenév či. IV odst. 2 této smlouvy za

kaž dý započatý kalendářní den, kdy poruš ení povinnosti trvá.

3. V případě prodlení objednatele s placením peně ž itého závazku ve sjednané lhůtě je zhotovitel

oprávně n po objednateli pož adovat zaplacení úroku z prodlení ve vý š i 0,05% z dluž né částky za

kaž dý kalendářní den prodlení.

4. Smluvní pokuta je splatnádo 15 dnů od jejího vyúčtování plátci smluvní pokuty; byl-ii v této lhůtě

podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamž ikem

účinnosti rozhodnutí o zahájení insoivenčního řízení.

5. Objednatel máprávo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započíst s pohledávkou zhotovitele

na zaplacení ceny díla.



6. Pro případ, ž e objednateli vzníkne z poruš ení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta,

š koda převyš ující vý š i ujednané smluvní pokuty, se smluvní strany odchylně od 2050 zákona Č .

89/2012 Sb., občanský zákoník dohodly, ž e zhotovitel je povinen nahradit objednateli vedle

smluvní pokuty i náhradu š kody.

X.
Závě rečnáujednání

1. Tato smlouva se spravuje Č eský m právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řeš it

je na úrovni jednání svý ch statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě , je přísluš ný

obecný soud objednatele.

2. Ke změ nám této smlouvy můž e dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran a to formou

písemný ch vzestupně Č íslovaný ch dodatků.

3. Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doporučený m dopisem, faxem, telefonicky nebo

elektronickou poš tou doručována na níž e uvedenéadresy:

doručování objednateli: doručování zhotoviteli:

adresa: Masarykovo nám. 100 Dr.E.Beneš e 198

256 01 Beneš ov 257 51 Bystřice

Č íslo telefonu: 739 517 959 602 610 455

e-mail adresa: viktorinova @ benesov-city.cz petrsach-tiscali.cz

kontaktní osoba: Vladimíra Viktorinová Petr Š ach

4. Objednatel je z titulu svého postavení investora stavby oprávně n provádě t kontrolní a dozorČ í

Č innosti jako technický dozor objednatele (dále takéjen jako “ TDO“ ). TDO je oprávně n zejména:

a. zastupovat objednatele při jednáních se zhotovitelem, gen. projektantem, stavebním

úřadem,

b. přebírat práce a dodávky, kterébudou v dalš ím postupu prací zakryty, nebo se stanou

nepřístupný mi, včetně prací na vodotě sný ch izolacích a izolacích zvukový ch,

c. provádě t kontrolu kvality díla,

d. provádě t kontrolu odstraň ování vad a nedodě lků a potvrdit jejich odstraně ní,

e. odsouhlasovat změ ny projektovédokumentace.

5. Zhotovitel bere na vě domí, ž e se podpisem této smlouvy stáváv souladu s ustanovením 2

písm. e) zákona Č . 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změ ně ně který ch

zákonů, v platném zně ní, osobou povinnou spolupůsobit při vý konu finanční kontroly

provádě név souvislosti s úhradou zbož í nebo služ eb z veřejný ch vý dajů nebo z veřejnéfinanční

podpory.

6. Zhotovitel je povinen předlož it objednateli seznam jiný ch osob, které se budou podílet na

plně ní veřejnézakázky a veš keré údaje o tě chto osobách v rozsahu a ve lhůtách, kteréstanoví

zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch zakázek.
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