
sMLouvA o DíLo č. r 2 3 l ír0ď 7,!4 q5l Á0 x"D

I. SMLUvuí srnany

Objednatel : Labyrint - středisko volného času, vzdělávánía služeb,
Kladno, Arbesova 1187

Bankovní spojení:

IČ : 008 73 195
DIČ : CZ 00873195
Statutární zástupce: Mgr. Blanka Bendlová
Osoba pověr'ená jednáním ve věcech realizace díla:

a

Zhotovitel : TUBEKO SPORT, S.R.O.

Bankovní spojení; Na armádě 364.27062 Rynholec
Císlo účtu :

IČ : 49825020
DIČ : CZ4}82502O
statutární zástupce: Ing. ivan Šrefter a václav Tuček, jednatelé
Osoba pověřenájednáním ve věcech realízace stavby:

II. pŘEDruĚr sMLoUvy

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla - oorekonstrukce asfaltové
plochy hřiště v_ areálu T,abyrint TZ Libušín'' včetně provedení souvisejících
stavebně-montáŽních praci,likvidace a uložení přebytečného materiáiu na skládku a doložení
všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi.

2. DÍIo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu zadánípodle předaných podkladů, a to:
- nabídkového rozpočtu zhotovitele (cenové nabídký)
- zadání objednatele - této SoD
- Podrobného rozpisu poŽadovanýchmontéňních a demontážníchprací (přílohavyzvy)

3. Pro ÚěelY této smlouvy považují smluvní strany výše uvedené podklady za závazné s tím,
Že zatuČují ÚPlnost vŠech pracÍ, dodávek a ostatních plnění zhotovitele a zaručuji úplnost a
komPletnost vŠech požadavků objednatele specifikovaných rozsahem použitýctr potozót<.
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\4. Bezpísemného souhlasu objeclnatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo

změny proti projektové dokumentaci. sotrčasně se zhotoyitel zavazuje a rtrčí za to, že pří

rca|izac\díla nepoužle žádný materiál, o kterém je v době jeho potlžití známo, ?e _je škodlivý

pro roruui lidí. pokujtak zhótovitel učiní, je povinen na.písemné vyzvání objednatele provést

lkarnžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zlrotovite1,

5. Zlrotovitel potvrzuje, že se v plnérrr rozsahu sezrrámil se zadánim díla a jelro rozsalrem,

Jsott mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky.stanovené zadavatelem nezbytné

k realizaci díla a airponu.i"'takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitanri, které

jsou k provedení díla rrezbytrré.

Iil. CBNA Z^DiLo

1, Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle 
§ 

z z:au, č, 526190 Sb, o

cenách, jako cena smluvňí a je stanoverra podle cenové kalkulace zhotovitele položkovým

rozpočtem stavby.

Cena celkem bez DPH:
DPH21o/oZ

998 039,23 Kč
209 588,24 Kč

Celková cen^za dílo včetně DPH:

2. Cenaje stanovena jako nepřekročitelná,

1207 627,47 Kč

3. Dojde_li př.i realizaci díla kjakýrnkoliv změrrám, doplňkťrm rrebo rozŠÍření Předmětu díla

vyplývajících z podmírrek při provádění díIa, zodborných znalostí zhotovitele nebo z vad

projektové dokumenta.., piípud,lě výkazu výměr, je zhotovitel povinen bez zbytečného

odkladtr o tomto iníbrmoá ou;"dnut.t. a v součir-rnosti s ním provést soupis těclrto změn'

doplňků nebo rozšíření. Zlrotovitel tento sotlpis ocerrí podle jednotkových cen PouŽitých Pro

návrh ceny díla, nebo použije stejrrou ..,-,Óuo., úroveri u položek, které neisou obsaženy

v nabídce. Teprve po oárouhlaseni zmén, sepsání a podepsání dodatku k této smlouvě má

zhotovitel právo narealizacr těchto znrěn a nalejiclr ťlňradrr. Pokud tak zhotovitel neuěinÍ, má

se za to, že práce a Jodavky jírn realizorrarrě byly v př,edrnětu plnění a v ocenění dle této

smlouvy zahrnuty,

4. v př.ípadě, že se některé práce zrozpočtu nebrrdou realizovat, nebo budou použity dodávky

specifikací rnateriálů v nižůí cet.ě než jsou oceněny v rozpočttt, dojde k odečtení cenového

rozdílu a snrluvní cena bude Llpt,avena dodatkem o odpočet,

Iv.
čas ptNĚNí

1,

Zaháleníprací:dnempředánístaveniště(zápisemdoSD)

v.
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Dokončení prací: do 8 t/dnů od zahájení prací

2, Zhotovitel Provede dílo řádně a včas ayyzve objednatele kpř.evzetí nejpozději do 3 dny
Před konáním Pr'ejírrracího íizení. Přípaáné ,^iny vtenrrínech zariváau podstatnýchnePředvídatelných př'ekážek na straně objednatele nebo zhotovitele budou řešerry vzájemnoudolrodou a písemným dodatkern ke srnlouvě.

v. PLATEBNÍ A FINANčNÍ ponvrÍxry

1. Realizované práce a dodávky budou fakturovány po dokončení plrrění

2, SPlatnost faktur, které budoumítnáležitosti daňového dokladu, se stanovuje na 30 dnů odedne jejich doručení objedrrateli.

3. Zhotovitel nepožaduje zálohy,

VI. PRovÁoĚxÍ oÍr,a

1, Objednatel zajistí PotrYebná správní rozhodrrutí. Objednate1 předá zlrotoviteli staveništěk Provederrí s.jednarrýclr prací nóprodleně po podepsani sop. Nesplnění tohoto bodu jedŮvodem k ProdlouŽení termínu dokončeni aiiu. O pr'edárrí staveniště bude sepsá n zápispodepsaný odpovědnými zástupci obou snrluvrrích stran.

2, ObJednatel umoŽní Po dohodě zhotoviteli užívání části vstupu do objektu, pr,ípadně dalších
Prostor Pro PotřebY zaÍÍzení staveniště zhotovitele. odběr Ólektriny"u uod'y tude zajištěnodběrem z objednatelenr urČeného odběrnélro místa a je rrákladem objedrratelá. zhotouitel sezavazvje, Že odběr těclrto médií btrde regulovat tak, 

'aby 
nevznlkaly zbytečné úniky těchtontédií,

3. zhotovitel postuptrje při prováděrrí díla samostatně při respektování:- stavebniho zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce azařizení při stavebníclr pracícli
- Pr'edPisŮ, norem, vzorových listů teclrrrologií a jiný ch závaznýclr pokyrrů- požadavků starrovených ekologickýni a.iinýmipr'edpisy

4, Zhotovítel Provede dÍlo na svoje rráklady a rra vlastní rrebezpečí. Zhotovitel odpovíd,á zapr'ípadné škody v průbělru stavby svýnr pojištěrrírn clo výše 1 000 000,- Kč.

5, ZjistÍ-li zhotovitel pr'i provádění díla na staveništi skryté pr,ekážky neuvedené v projektové
dokunrentaci ani vzápise o odevzdání staveniště, zněmožňující řádné provedení díla, jepovinerr tuto skutečnost oznám it bezzbytečného odkladu obj ednateli
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6, Práce budou Prováděny za proyozu objedrratele a proto bude zhotovitel v maximální
nroŽné míře brát ohled nepřerušený provoz objektu. Podie možrostí omezí na minimum
PraŠnost a hluČnost praci a práce náročné na hltrk budou prováděny mimo doby klidu a po
dohodě a odsouhlasení investorem. Zhotovitelje povirren trdržovai na stavenišii pořádeť a
Čistotu, je Povinerr na svŮj náklad odstratiovat odpady a nečistoty vzniklé stavební čirrností
zhotovitele.

7, Zhotovitel zajistÍ, aby teclrnologický postup oprav nebo prací odpovídal platným
bezpečno stnínr a požárním pr'edpisůnr.

8. Zlrotovitel je povinen vést ode dne pt'edání staveniště o prováděnýclr pracích stavební
deník. Tato Povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedóných v zápise o
Předárrí a Převzeíí dÍla nebo vyplývajících z kolaudačrrílro řizení, Kromě stavbyvedóucího
nebo jeho zástuPce mŮže provádět pottYebné zápisy do deníku pověřený pracovník
objednatele, TDI, PoPr'. jiné příslušrré orgárry státní správy. Jestliže stavúyvedoucí nesouhlasí
s Provedeným záznamenr, je povinen pr'ipojit kzáznamu do tří pracovnícň dnů své vyjádření,
jinak se mázato, Že s obsahem záznamu souhlasí. Do deníku se zapisují všechrry skuiečnosti
rozhodné Pro Plrrění smlouvy. V průběhtr pracovní doby musí být deník na stavbě trvale
Pt'ÍstuPný. Záznam zmén a odchylek od oceněného výkazu výměr die přílohy této smlouvy ve
stavebním deníku sánr o sobě bez potvrzení oběma stratrami io.n ou pisemnjno dodatku k této
smlouvě není podkladem k navýšení cerry díla.

9, Do sednri dnŮ Po Protokolárním př,edání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a
Provést jeho Úklid. Pokud tento ternrín zhotovitel rredodrží, je objedrratel oprávněn fakturovat
zhotoviteli a zhotovitel povinen ulrradit ob.jednateli srnluvní pókrtu rr. uysi l000,- Kč za
každý den prodlení.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla - zda práce jsou prováděny podle
Předané dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norě- a jiných právních
Pr'edPisŮ a v souladu s rozhodnutimi pr'íslušných orgánťr státrrí správy, Na neáostatky zjištěné
v Pruběhu Prací objednatel neprodleně r.rpozorní zápisem do stavebního deníku.
Dodavatel vYzve objednatele nejmérrě 1 den př,eclenr ke kontrole zaktývaných konstrukcí,
případně provede fotodokumentaci stavu konstrukcí před zakrytím.

1 1. veškerý odpad a vybourané hmoty uloží zhotovitel na určená ťlložiště a skládkv v souladu
s ustanoveními zákona o odpadech na vlastní náklad.

72. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru dle příslušných předpisťr.

13. OprdrnaWn zartu

pro sm|ttvn í záležitostl :

pro snrluvní záležitosti :
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vII. pŘEnÁxí a pŘpvznrioíle.

1, KPředárrí díla dojde po jeho dokončení. Objednatel je povinen zahálit pr'ejímání
Pl'ovedeného dÍla do 5 dní po obdržení zhotovitel ovy výzvy a je póvinen dílo uěz zbytěeneho
odkladu pŤevzít, nemá-li dílo vady, které by brárrily jeho řádnémuužívání,

2. Převzetí díla br"rde provedetro, fornrou zápistt, který podepíší zmocnění pracovníci
smluvníclr stran, tj, objednatel, pr'ípadrrě technický d,ozot irrvestoia a pracovník Žhotovitele
odPovědrrý za realízaci stavby, Zápis bude obsahovat soupis přípaáriě zjištěných vad a
nedodělků s dohodnutou 1lrůtotr pro jejich odstranění,

VIII. SMLUVNÍ porurY A SANKCE
1 . Při nedo drŽení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve
výši 0,05% z dlužné částky zakaždý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel nedokončí a objednateli nepředá dílo v termínu podle bodu IV.
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve qiši 10Ó,-Kč za každý
prodlení. zaplacenim penále nezaniká právo na náhradu vzniklých škod.

IX. ZÁRUKA NA DÍLO

l, Zhotovitel poskytne na dÍlo, které je pr'edmětem této smlouvy záruku v délce 24 měsíců od
převzetí prací.

2, Záruka spoČÍvá v tom, ž,e zhotovitel zjištěné skryté vady, které se projeví v zátuční době,
bezPlatně odstraní v termínu dohodnutém pr'i reklamačrlím řizení.-v prípade nedodržení
tohoto termínu odstranění vady sjednávají smluvní strany sankci ve qýši tóoi- zakaždou vadu
a den PlodlenÍ, Vady v záruění době budou nahlášeny zhotoviteli písemně na adrese: Na
Armádě 364,2]0 62 Rybholec nebo e-mailem na adrese: ,

3. V PříPadě jakékoliv poruchy zhotovitel nastoupí k jejímu odstraněrrí v době kr.atší než 24
hodin,

x. zdvÉnnčNÁ usTANovENÍ

l , Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejrropisech, z nichž každý nrá povahu originálu,
Objednatel obdrží 1 fiedrro) vyhotovení Srnlouvy a zlrotovitel také 1 (ieden) ste]nopis
smlouvy.

této
den
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2. Snrluvrrí strany berou na vědomí, že tato smlouva i rrásledné dodatky k ní molrou podléhat
inťormační povinrrosti dle zákorra č.106/1999 Sb., o svobodném pr'ístupu kinformacím ve
zněnípozdějších pr'e<lpisťr a dle zákonač.334012015 Sb, , o zvláštních podrrrínkáclr účinnosti
některých sntluv, uveřejriování těchto smluv a o registru snrluv (zákon o registru smluv), a
prohlaŠujÍ, že žádné ttstanovení této smlouvy nepovažtrjí za obchodrrí tajemství ani zadťrvěrný
Údaj a smloltva může být zveřejněna v plrrérn znění včetně jejích pr'íloh a dodatků.

3. Zhotovítel prohlašuje, že bere na vědorní tu skutečnost, že Objednatel je ve snryslu
Nat'ízení Evropskélro parlamentu a Rady (EU) 20161679 ze drre 27.dubna2016 o ochrarrě
fyzických osob v souvislosti se zpraoováním osobníclr ťiclajů a o volném pohybu těclrto ťrdajů
a o zrušení směrnice 95l46lES (obecné nařízení o ochl,aně osobních údajů) správcenr
osobních údajů subjektů údajů a že zptacovává a shromažd'r-rje osobní údaie Zhotovitele za
účelem realizace této smlour,y, Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní udaje Zhotovitele
pouze k Účelu danénru touto smlollvou , bez vyutžttí jirrélro zpracovatele údajů. Zhotovítel
prolrlašuje, že si je vědorrr všech svých zákorrrrých práv v souvislosti s poskytnutínr svých
osobních ťrdajů k účelu danému touto smlouvou,


