
č. Smlouvy objednatele: 2021/02/016/Še
č. smlouvy zhotovitele:

SMLouvA o DíLo
uzavřena dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku, ve Znění pozdějších

předpisů (dále jen „smlouva“) mezi těmito Smluvními stranami:

1. statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61
Zastoupeno: RNDr. Věra PALKOVSKÁ, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic
Renata Šedová, referentka odboru

oprávněn jednat ve věcech reklamací:
Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic

lČO: 00297313
Dičz 0200297313

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Morcinek, s. r. o.

sídlem:
Zastoupena:
oprávněn jednat ve věcech technických:
oprávněn jednat ve věcech reklamací:
ičoz 25881370
Dič: 0225881370
e-mail:
bankovní spojení:
č. účtu:

jako Zhotovitel na straně druhé (dále jen „Zhotovitel"),

(společně dále jen „smluvní strany“).

Tato smlouva Se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na základě výsledku
výběrového řízení na Zadání veřejné Zakázky malého rozsahu s názvem: „ZS P. Bezruče, Třinec
- rekonstrukce kuchyně“.

i.
PŘEDMĚT SMLouvY

1. Předmětem této smlouvyjsou Stavební úpravy stávající školní kuchyně v 1. podzemním podlažíbez Zásahu do nosných konstrukci. Stavební úpravy spočívají zejména v:

odstranění části podlahy kuchyně
odstranění stávajících keramických obkladů Stěn
instalace nových rozvodů vodovodu, kanalizace a plynu.
instalace nových silnoproudých rozvodů kuchyně včetně výměny rozvaděče
výměna stávající nefunkční vzduchotechniky



č. smıøuvy objednatele: 2021/02/..„/še
č:` smlouvy zhotovitele:

Vše výše uvedené bude provedeno vrámci akce s názvem „ZŠ P. Bezruče, Třinec -
rekonstrukce kuchyně“ (dále jen „stavba“ nebo „dilo“), a to dle projektové dokumentace
Zpracované Společnosti PROMOS trading, spol` S r. o. (dále jen „projektová dokumentace')
a Zpracování dokumentace Skutečného provedení Stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně
způsobilý k Zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy.

2. Provedením Stavby se rozumí ůplné, funkční a bezvadně provedení všech stavebních
a montážních prací, konstrukci, dodávek materiálů, technických a technologických Zařízení,
včetně všech činnosti Spojených S plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení
předmětu díla do užívání. V této Souvislosti je Zhotovitel Zejména povinen:

a) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,

b) Zajistit a provést všechna Opatření organizačního a Stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla,

c) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku zřídit a odstranit zařízení
místa, na kterém Se provádí stavební činnost (dále jen „staveníště“), včetně Zajištění
napojení na inženýrské sítě,

d) Zajistit ostrahu Stavby a staveniště, materiálů a Strojů na staveništi,
e) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
f) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté Zkoušky a revize vztahující Se

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, Zajistit atesty a doklady o požadovaných
vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),

g) Zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v Souladu s právními předpisy,
h) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního Stavu (komunikace, chodníky,

Zeleň, přikopy, chodby, apod),
i) Zajistit vlastní podružné měření pro Odběr vody, elektřiny,
j) Splnit podmínky vyplývající z dokladů, vyjádření, Stanovisek či smluv týkajících se díla,
k) Zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
l) provádět denní úklid Staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na

nich,
m) staveniště vhodně Zabezpečit,
n) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
O) Zajistit v průběhu realizace díla plnou Součinnost všech svých Zástupců se zástupci

projektanta, Objednatele, technického dozoru Stavebnika, koordinátora BOZP, vlastníků
a správců inženýrských síti.

3. Pro nastavení komunikace, výměnu dat, správu, archivaci dat a nastavení procesního řízení
Zakázek vjednom sdíleném prostředí využívá Objednatel Společné datové prostředí tzv.
Common Data Environment (dále jen „CDE“), které je Zastoupeno systémem VieWPolnt For
Projects. PO podpisu této smlouvy získá Zhotovitel do prostředí CDE přístup včetně základního
uživatelského školení. Do této aplikace budou následně v průběhu realizace zakázky
pravidelně vkládány fotografie, Zápisy zkontrolních dnů, zápisy BOZP, certifikáty, revize
soupisy prací ve formátu *.ecp a další dokumenty nutné k předání stavby uživateli. Na konci
realizace Zde bude rovněž vložen projekt skutečného provedeni stavby. Veškeré dokumenty
ukládané do CDE Systému budou v nativním grafickém formátu programů (např: *.doc, *.xls,
*.pdf, *.jpeg, *.dwg *.ifc *.ecp).
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4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

č. smlouvy objednatele: 2021/02/...JŠe
č. smlouvy Zhotovitele:

Zhotovitel odevzdá vrámci předání staveniště objednateli nabidkový rozpočet stavebníchpraci, dodávek a Služeb zpracovaný vpodkladu poskytnutém vrámci výběrového řízení
objednatelem (/formát *.xls) v elektronické podobě.

Dokumentace skutečného provedeni stavby bude provedena podle následujících Zásad:
a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny Změny, k nimž došlov průběhu provedeni díla,
b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným Změnám, budou označeny

nápisem „beze Změn“,
c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřenjménem a příjmením zpracovatele dokumentace Skutečného provedení stavby, jeho

podpisem, datem a razítkem Zhotovitele,
d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz nazměnový list,
e) projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě ve formátech: *.dwg, *.xls,*.doc, *.pdf, *.itc do společného datového prostředí investora.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v denpřevzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
Práce a dodávky, které vprojektové dokumentaci Obsaženy nejsou a na jejichž provedeníobjednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, Se nazývajívícepráce. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět Smlouvy o prácea dodávky, které jsou Obsaženy vdokumentaci a jejichž provedeni nepožaduje, což se potépovažuje za méněpráce.
Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat Záměny materiálů oprotipůvodně navrženým a sjednaným materiálům, a to při Zachování Stejně kvality. Zhotovitel jepovinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud vprůběhu provádění dila budeZhotovitel požadovat záměnu materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům,a to při zachování stejné kvality, může je realizovat pouze po předchozím odsouhlasení zestrany Objednatele (pokud tyto Změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí odsouhlasenízástupcem objednatele ve věcech technických formou Změnového listu, pokud však tyto
změny mají vliv na cenu díla, mohou být realizovány po jejich Odsouhlasení pouze formoudodatku k této smlouvě).
Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy Seznámil s rozsahem, obsahema povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, zejména
textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizaci,vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaciSi vyjasnit se Zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou mista stavby.Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínkyna staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
Objednatel se Zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve Smluvně sjednané doběazaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou Za podmínek dále
stanovených.

Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na SvénebezpečĹ

Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámciZadávaciho řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2). Bude-li
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č. smlouvy objednatele: 2021/02/...JŠe

Č. smlouvy Zhotovitele:

chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele než je uvedeno v příloze č. 2
k této Smlouvě, je zhotovitel povinen tuto Změnu sdělit objednateli. O této Skutečnosti musí být
proveden Záznam Zhotovitele ve Stavebním deníku a Odsouhlasen objednatelem, v opačném
případě není Zhotovitel oprávněn poddodavatelí umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně
poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokázal kvalifikaci, je Zhotovitel povinen
nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž Splňuje
prokazovanou část kvalifikace. Nedodrži-li Zhotovitel poddodavatelské Schéma uvedené
v příloze č. 2 této smlouvy nebo nenahradí-li Zhotovitel poddodavatele odpovídajícím
Subjektem dle předchozí věty, je toto považováno Za podstatné porušení této Smlouvy
a objednatel může od této Smlouvy Odstoupit.

ıı.
DOBA A MÍSTO PLNÉNi

. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště do 5 pracovních dnů Ode dne doručení výzvy k převzetí
staveniště, pokud Se Smluvní Strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude
Zhotovitelem vyhotoven zápis. Zhotovitel je povinen Zahájit realizaci díla nejpozději do
3pracovních dnů ode dne protokolárního předání Staveniště. Pokud Zhotovitel nezaháji
realizaci díla ve Stanovené lhůtě, je objednatel Oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 60 kalendářních dnů od dne protokolárního
předání a převzetí staveniště. Smluvní strany Se dohodly, že provedením díla Se rozumi jeho
řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany Se dohodly, že řádným
dokončením díla se rozumí dílo, které nebude vykazovat Žádné vady ani nedodělky.
Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebráníci
užívání díla. Při předání a převzetí díla S drobnými vadami a nedodělky Se v Zápise O předání
a převzetí Sjedná termín, ve kterém je Zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.

. Vpřípadě, že O to objednatel písemně požádá, přeruší Zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli
ztakového přerušení Za žádných Okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv
smluvních pokut, navýšení cen či náhrad Škod. Vpřípadě přerušení prací na Straně
Objednatele se O dobu přerušení prodlužuje termin pro dokončení díla.

K posunutí termínu provedení prací na díle může dojit v případě, že nastanou takové technické
podmínky, které vzhledem ke Své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení
technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí Zhotovitel
učinit Zápis ve stavebním deníku, objednatel Zápisem ve stavebním deníku uvede, Zda
S neprovádènim dila Ztohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele
S neprovádènim díla, se termín provedení prací na díle dle této Smlouvy posouvá O dobu, po
kterou Zhotovitel nemohl práce na díle Z důvodu klimatických podmínek provádět.

. Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahujíci termíny prováděných prací (příloha
č. 3).
Místem plnění je kuchyně v ZŠ P. Bezruče, Bezručova 418, Třinec.

ııı.
cENA DiLA

Cena díla je Sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce Zhotovitele, která je
závazným podkladem pro uzavření této Smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH 4.244.100,00 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň Z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.
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č. smlouvy Objednatele: 2021/02/..../Še
č. Smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany prohlašuji, že dílo je Zadáno dle rozpočtu, který je pro obě Smluvní Strany
Závazný po Celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnousoučástí této Smlouvy (příloha č. 1). Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsouceny pevné a neměnné po Celou dobu realizace Stavby.
V ceně dila jsou Zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k provedení dila.
Položkový rozpočet slouží kvykazování finančních objemů provedených prací a kocenění
víceprací a méněprací.
Změna ceny:

a) Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být
provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny do podkladu poskytnutého objednatelem
při podpisu smlouvy, který bude ve formátu *.ecp a je editovaný ve volně šiřitelném
softwaru ecPartner,

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících
se celé stavby,

c) pokud práce a dodávky tvořící vicepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženyupak
zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku URS
(cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla),

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny
individuální kalkulaci Zhotovitele, která bude součástí Změnového listu; tato kalkulace
podléhá odsouhlasení objednatelem,

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
V případě změny ceny díla Zdůvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny
uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku
má zhotovitel, vpřípadě víceprací, právo na jejich úhradu; vpřípadě méněprací se sníží
cena díla.

V případě vzniklé vícepráce - méněprace během realizace stavby je nutné tuto Změnu bez
Zbytečného odkladu Zpracovat do změnového listu ve formátu *.ecp při jejím vzniku, a to
nejpozději do 2 pracovnich dnů od jejich odsouhlasení ve stavebním deníku.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost,
objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební
a montážní práce Zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce (JZ-CPA, režim
přenesení daňové povinnosti dle § 92e Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty,
v platném znění, nebude použit.

ıv.
PLATEBNÍ PoDMíNKY

Cena dila bude hrazena na základě dílčích měsíčních daňových dokladů - faktur, vystavených
Zhotovitelem v průběhu realizace díla, a to vždy Za práce provedené v předchozím
kalendářním měsíci. Daňové doklady - faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu
dle Zákona č. 235/2004 Sb., občanského Zákoníku, jako i ostatni náležitosti podle zvláštních
právních předpisů (dále jen „faktura“). Zálohy nejsou sjednány.
Objednatel poskytne zhotoviteli po vystaveni faktury Za předchozí období podklad ve formátu
*.ecp, pro vyplnění soupisu provedených prací Za dané období. Poskytnutý podklad bude
obsahovat všechny uzavřené předchozí soupisy, první bude zhotoviteli předán hned po
podpisu této smlouvy. Zhotovitel Odevzdá vyplněné a Schválené podklady objednateli vždy
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Č. smlouvy objednatele: 2021/02/,.../Še
č. smlouvy zhotovitele:

nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce po uskutečnění dílčího plnění, a to ve
formátu *.ecp, který je editovatelný ve volně dostupném softwaru ecPartner. instalační Soubor
bude poskytnut vrámci uzavření této smlouvy. Objednatel je povinen se ktomuto soupisu
vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem
je Zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne
příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací.

. Součástí faktury bude Soupis provedených prací a dodávek podle položkového rozpočtu
suvedenim data a podpisů oprávněných Zástupců objednatele a Zhotovitele vzájemně
potvrzující uskutečněné dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.
Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše 90%
z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% Z celkové ceny dila, představuje tzv. „Zádržné“ (dále
též „Zádržné"), které bude Zajišťovat řádné plnění Závazků zhotovitele Ztéto smlouvy.
Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, uhradí objednatel Zhotovitelí Zádržné do 30
kalendářních dnů po Odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí dila
objednatelem. Nebude-li mít dílo vdobě převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel
Zhotovitelí Zádržné do 30 kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem.

Lhůta splatnosti jednotlivé faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.
Objednatel je Oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu
provedených prací a přímo na Staveništi.
Faktury musí obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo Soupisu provedených praci.
V případě, že faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotovitelí
s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to
vystavením nově faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Celá lhůta splatnosti běží Znovu ode dne doručení nově vystavené faktury Objednateli.
Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky
Z účtu objednatele.

v
JAKosTDhA

. Zhotovitel je povinen dílo provést vsouladu stouto smlouvou, právními předpisy, příkazy
objednatele, projektovou dokumentací, Zadávací dokumentací díla, v souladu se schválenými
technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými
technickými normami, vsouladu Se současným standardem u používaných technologií
a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.
Dílo se nesmí Odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je
projektová dokumentace stavby Zpracovaná. Jakékoliv Změny oproti projektové dokumentaci
stavby musí být předem odsouhlaseny Objednatelem, technickým dozorem a vykonavatelem
autorského dozoru.
Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným Způsobem při
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

vL
PRovÁDĚNíDnA

. Zhotovitel Zodpovídá za bezpečnost a ochranu osob v prostorách provádění díla a je povinen
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čL smlouvy Objednatele: 2021/02/„../Še
č. Smlouvy zhotovitele:

Zabezpečit jejich vybavení Ochrannými pracovními pomůckami.
Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k Ohrožování, nadměrnému neboZbytečnému obtěžování Okolí realizace díla. Smluvní Strany Se dohodly, že Zhotovitel OdpovídáZa škodu, kterou Způsobí Objednateli či třetím osobám během provádění díla.
Za účelem kontroly provádění díla sjednají Smluvní Strany pravidelné kontrolní dny.

_ Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho Zástupce (resp. technický dozor) nejméně3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou Zakrytynebo se stanou nepřistupnými. Pokud tak Zhotovitel neučiní, je povinen umožnit Objednateliprovedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím Spojené.
O kontrole Zakrývaných částí díla se učiní Záznam ve stavebním deníku, který musí ObsahovatSouhlas Objednatele nebo jeho Zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí
díla. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, uvede Se tato skutečnost do Záznamu vestavebním deníku místo souhlasu objednatele.
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jehopříkazů.

. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných nepředvídatelných
Okolností, které podstatné ztěžuji dokončení díla. Zhotovitel je také povinen Zajistit a financovatveškeré poddodavatelské práce a nese Za ně Odpovědnost, jako byje prováděl sám.
Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této Smlouvy předložit objednateli Originál neboúředně Ověřenou kopii smlouvy O pojištění Odpovědnosti Zhotovitele Za škodu, kterou můžesvou činností či nečinnosti Způsobit v Souvislosti S plněním předmětu této Smlouvy Objednateliči jakékoliv třetí Osobě a odpovědnosti za Škodu Z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistnásmlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, přip. pojištění udržovat v platnostia účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je Zhotovitel povinen napožádání Objednateli prokázat. Objednatel má mimo jiné právo Odstoupít Od této Smlouvy,jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto Odstavci.

vıı.
sTAvEBNí DENÍK

Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy Stavební deník, a to formou denních
záznamů Ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby Objednatelem. Tato povinnost se
týká i staveb podléhajicich souhlasu s provedením Ohlášené stavby.

. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, Škrtány, Z deníku nesmí být vytrhovány prvni stránky
S Originálním textem. Každý Zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho
Oprávněným Zástupcem.

. Zhotovitel bude Odevzdávat objednateli nebo jeho Oprávněnému Zástupci Originál denníchzáznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí
celého díla Objednatelem.

vııı.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DíLA

Dílo bude předáno Zápisem O předání a převzetí díla, který sepiše Zhotovitel a bude obsahovatZejména: označení díla, Označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření této
smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, Zahájení a ukončení praci na díle,
prohlášení Objednatele, že dílo přejimá / nepřejímá, datum a místo sepsání Zápisu, jména
a podpisy Zástupců Objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, Soupis nákladů
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č. smlouvy Objednatele: 2021/02/.,. .lŠe

č. smlouvy Zhotovitele:

Od Zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení Záruky na dílo.
Při předání díla je Zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedeni díla dle
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této
Smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem odstranit Zařízení
staveniště a staveniště vyklidit.

ıx.
ZÁRUKA ZA DíLo

Smluvní strany Se dohodly, Že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá
požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové
dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující Se k provedení díla, příkazům
objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

. Zhotovitel Odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále Za vady, jež má dílo v době
jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v Záruční době. Za vady díla, které se projeví
po Záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly Způsobeny porušením jeho povinnosti.

. Zhotovitel se nemůže Zprostit povinností Zvady stavby i přesto, že by prokázal, že vadu
způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednateli Zvolil nebo
jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou Si objednatel Zvolil.

. Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, Zařízení,
technologie, předměty postupně spotřeby mají Záruku shodnou se Zárukou poskytovanou
výrobcem, zhotovitel však garantuje Záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené Záruky platí Za
předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
Objednatel písemně na adresu Zhotovitele uvedenou vzáhlaví této Smlouvy a Zároveň
elektronicky na e-mail uvedený v Záhlaví této smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu
popíše (dále také „reklamace“). Jakmile Objednatel odeslal toto písemné Oznámení, má se Za
to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Oznámení je
považováno Za doručené okamžikem odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu
Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 pracovních dnů
od Obdrženi oznámení O reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se
smluvní Strany jinak. Vadu je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od
oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je
povinen Zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24
hodin od oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, Havárii je
Zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou Smluvních stran.
Náklady na odstranění reklamovaně vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do
rozhodnutí souduĂ

Neodstraní-lí Zhotovitel v objednatelem Stanoveněm termínu vadu, na niž se vztahuje Záruka,
nebo vadu, kterou mělo dílo vdobě převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady jinou Osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit
objednateli.

iO. Oznámení o provedení opravy vady Zhotovitel objednateli předá písemně.
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10.

11.

12.

13.

14.

č. Smlouvy objednatele: 2021/02/,.../Se
č. smlouvy Zhotovitele:

X.
SANKCE

Pokud bude Zhotovitel vprodlení se Zahájením prací po předání Staveniště dle podmíneksjednaných touto Smlouvou, je objednatel Oprávněn po Zhotoviteli požadovat Zaplacenísmluvní pokuty ve výši 2.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
Pokud bude Zhotovitel v prodlení S provedením a předáním díla v termínu Sjednaném dle tétoSmlouvy, je objednatel Oprávněn po zhotoviteli požadovat Zaplacení smluvní pokuty ve výši2.000,00 Kč Za každý i Započatý den prodlení.
Vpřípadě, že Zhotovitel bude vprodlení soceněním víceprací nebo méněprací dle tétosmlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výší2.000,00 Kč Za každý i započatý den prodlení.
V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu S poddodavatelskýmschématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je Objednatel Oprávněn účtovat ZhotoviteliSmluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení poddodavatelskéhoschématu.
Vpřípadě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur Zhotovitelem a doručeníjednotlivých faktur Objednatelí, je Objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat Zaplacenísmluvní pokuty ve výši 2.000,00 Kč Za každý i Započatý den prodlení.
Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení Smluvní pokuty ve výši 2.000,00 Kčza každý prokazatelně Zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodrženíBOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky veStanovené lhůtě neodstraní.
Vpřípadě nedodržení termínu kodstranění vady nebo nedodělku sepsaných vZápiSeo předání Stavby je objednatel Oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 KčZa každou vadu nebo nedodělek zvlášt' a Za každý i započatý den prodlení sjejichodstraněním.
V případě nedodržení terminu k odstranění vady nebo nedodělku, které Se projevily v Záruční
době, je objednáte! Oprávněn účtovat Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý
den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.
Vpřípadě nedodržení termínu kodstranění vady, která Se projevila vzáruční době a byla
objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli Smluvní
pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý i Započatý den prodlení S jejím Odstraněním.
V případě nedodržení termínu Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání
a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 KčZa každý den prodlení S Odstraněním Zařízení Staveniště a vyklizením Staveniště.
V případě, že Závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok naSmluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdnim plněnímneznamená Zánik nároku na Smluvní pokutu za prodlení S plněním.
Smluvní Strany Se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou Zaplatí povinna' Strananezávisle na Zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně Škoda, kterou lzevymáhat Samostatně. Smluvní pokuty Se nezapočitávaji na náhradu případně vzniklé škody.
Smluvní pokuty jsou Smluvní strany Oprávněny vzájemně započíst na pohledávku druhé

Smluvní Strany, vzniklou Z této smlouvy.
Smluvní pokuta je Splatná ve lhůtě 15 kalendářních dnù ode dne doručení výzvy k Zaplacení
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Č. smlouvy objednatele: 2021/02/..../Še

č. smlouvy Zhotovitele:

povinné smluvní Straně.

xL
ZÁNH<SMLouvY

1. Tato Smlouva Zaniká:
a) písemnou dohodou Smluvních Stran nebo
b) jednostranným odstoupením od Smlouvy pro její podstatné porušení druhou Smluvní

Stranou, S tím, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí Zejména:
0 nenastoupení Zhotovitele k realizaci plnění díla v termínu Stanoveném objednatelem,
0 prodlení S plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 pracovních dnů,
0 neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné

částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení
předchozí výzvy.

2. Objednatel _je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) byl-li na Zhotovitele podán návrh na Zahájení insolvenčního řízení ve smyslu Zákona
č. 182/2006 Sb., O úpadku a Způsobech jeho řešení (insolvenční Zákon), ve Znění
pozdějších předpisů, či na jeho majetek bude nařízena exekuce,

b) Zhotovitel při realizací díla nerespektuje podmínky vyplývající Z projektové dokumentace
nebo Stavebního povolení,

c) Zhotovitel při realizaci díla opakovaně bezdůvodně nerespektuje připomínky autorského
dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP,

d) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nezjedná
nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn
zápisem objednatele ve Stavebním deníku,

e) Zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, Že nezajistil
realizaci díla nebo jeho části konkrétním poddodavatelem, sjehož pomocí prokazoval
část Své kvalifikace v Zadávacím řízení

f) Zhotovitel neprokáže platné a účinně pojištění zhotovitele dle této smlouvy a to kdykoliv
v době trvání této smlouvy.

3. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní Strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XII.
ZÁVĚREČNÁLUEDNÁNÍ

1. Smluvní strany Se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba
s ním propojena. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této Smlouvy
a Objednatel může od této smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v úpadku, likvidaci není vůči
němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, na jeho majetek není nařízena exekuce
azavazuje se Objednatele bezodkladně písemně informovat o všech Skutečnostech
uvedených v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.

3. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci Zadávacího řízení provedeného dle Zákona č. 134/2016 Sb.,
o Zadávání veřejných Zakázek, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) uvedl v nabídce
veškeré informace a doklady, které odpovídají Skutečnosti a měly nebo mohly mit vliv na
výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení
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Č. Smlouvy objednatele: 2021/02/..../Še
č. Smlouvy zhotovitele:

této Smlouvy a objednatel může Od této Smlouvy Odstoupit.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění

v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, Že objednatel ZaŠle správci registru smluv tuto
smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatkù smlouvy uzavřených
v budoucností.

5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen
ZZVZ, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků (vyjma Změny
poddodavatelskěho schématu, které se Změní Zápisem Zhotovitele ve Stavebnim deníku
a odsouhlasením objednatelem rovněž Zápisem ve stavebním deníku).

6, Smluvní Strany prohlašují, Že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a Že byla uzavřena
podle jejich právě a svobodně vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve
3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.

7. O přidělení veřejně Zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince usnesením
č. 2021/2579 Ze dne 12. 4. 2021.

8. Přilohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet, 2. Poddodavatelskě
schema, 3. Časový harmonogram výstavby

V Třinci O ‹

Strana 11 (celkem 11)




