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PŘEDMĚT SMLOUVY 

Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo, a to demontáž a likvidaci oplocení areálu stavebního objektu č. p. 112 vulici 
V Mlejnku v Hradci Králové na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 121053 



snázvem „DEMONTÁŽ A LIKVIDACE OPLOCENÍ AREÁLU STAVEBNÍHO OBJEKTU č. P. 112 v ULICI 
V MLEJNKU V HRADCI KRÁLOVÉ" (dále jen „zakázka") a nabídky zhotovitele podané do daného 
zadávacího řízení (dále jen jako „dilo"), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za 
podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. lll. této smlouvy. 

|||. 
Elim 

1, Předmět díla je určen touto smlouvou, zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky, včetně 
přílohy č. 1, tj. soupisem stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr. Nevyplývá-Ii z těchto 
podkladů jinak, bude dílo plněno v maximální možné jakosti. 

2. V rámci díla budou provedeny především následující práce: 
. prořez padlých dřevin a náletů v prostoru oplocení pro uvolnění manipulačního prostoru; 

. rozebrání oplocení zdrátěného pletiva — demontované ocelové pletivo bude smotáno a 
uloženo do objednatelem přistaveného kontejneru; 

. rozebrání dřevěného oplocení — veškerý dřevěný odpad bude uložen na deponii vmístě 
provádění díla pro potřeby objednatele; 

. demontáž železobetonových plotových sloupků — nepoškozené sloupky budou uloženy na 
deponii vmístě provádění díla pro potřeby objednatele, poškozené či rozlámané sloupky 
budou uloženy do suti a zlikvidovány na skládce; 

. demontáž ocelových plotových sloupků a jejich uložení do zhotovitelem přistaveného 
kontejneru; 

. provedení závěrečného úklidu včetně odstranění ulehlých zbytků oplocení; 

. odvoz odpadu a jeho likvidace na skládce. 

3. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na místě plnění 
pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, 
převezme-Ii objednatel dilo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného 
důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i 
včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy. 

4. Vznikající odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. — zákon o odpadech, 
dále zákonem č. 477/2001 Sb. — zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 
383/2001 — o podrobnostech nakládání s odpady. Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, 
aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o zneškodnění 
a zlikvidování vzniklých odpadů vč. nebezpečného odpadu sobsahem azbestu. Doklady budou 
potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. — 
zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. — zákon o obalech a obalových odpadech a 
vyhláškou MŽP č. 383/2001 — o podrobnostech nakládání s odpady. 

5. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) kvýše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele 
nebo zjiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci 
předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se 
pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu 
založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet. 

6. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce 
potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je křádnému provedení díla 
potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému 
provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět 



a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu 
díla. 

. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb a ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, která upravuje požadavky na staveniště. 

. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které 
jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, kdispozici alespoň vjednom 
vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) 
k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu 
plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě. 

. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po 
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno 

IV. 

TERMÍNY A mísro PLNĚNÍ 

Termín zahájení provádění díla (zároveň termin předání místa plnění/staveniště): nejpozději do 5 
dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

Termín dokončení a předání díla (zároveň termín předání místa p|nění/staveniště): nejpozději do 
30 dnů ode dne zahájení provádění díla. 

Místem plnění je areál stavebního objektu č. p. 112 v ulici V Mlejnku, k. ú. Třebeš, Hradec Králové. 

v. 
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše 
uvedeném výběrovém řízení činí bez DPH 108 875,45 Kč. 

. Na poskytnuté stavební a montážní práce bude použit režim přenesení daňové povinnosti na 
objednatele, v souladu s ust. š 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). 

. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou 
v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádně a včasné splnění celého předmětu 
smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími 
s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. 

. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem do 15 dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla bez vad. Přílohou faktury musí být objednatelem písmeně 
odsouhlasený soupis provedených prací. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných 
právní předpisů stím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a 
faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník". Dále bude faktura obsahovat číselný kód 
klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 
až 43 platného od 1. 1. 2008. 

. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za 
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného 
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vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet 
dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení. 

. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže vtermínu, kdy je splatná, bude celá 
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně 
odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou 
poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Vtakovém 
případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel 
je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a 
přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně 
vystavené faktury. 

'. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

vr. 
M 

. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn 
účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení. 

. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % zceny díla včetně DPH za každý započatý den 
prodlení. 

. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé 
jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí—li objednatel, že se jedná 
o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení sjinými podstatným způsobem omezuje užívání díla 
nebo funkčně nebo esteticky bráníjeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí 
vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 
5.000; Kč. 

. Vpřípadě porušení platných předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500; Kč za každé jednotlivé takové porušení. 

. V případě, že bude zjištěno, že na místě plnění není udržován pořádek a čistota nebo místo plnění 
nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ. 

. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý 
z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli kjejí úhradě 
(tato výzva může mít formu faktury), a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, bude- 
Ii mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvních pokut, jejichž výše je závislá na počtu 
dnů prodlení. V takových případech se postupuje dle platných předpisů a příslušné judikatury. 

. Pohledávku ztitulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele vzniklou 
vsouvislosti stouto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele 
vzniklou v souvislosti s touto smlouvou. 



10. 

11. 

vm. 
PRÁVA A Povmnosn STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA 

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména: 
— stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a 

zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném znění s tím, že je 
zhotovitel povinen provést vtomto směru příslušná školeni zaměstnanců a dalších osob 
pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam, 

— požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy, 

- ostatních závazných norem a obecně závazných platných právních předpisů, 

— platných českých a dalších případných příslušných technických norem, 

— požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách, 

— pokynů (příkazů) objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny (příkazy) objednatele 
určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení 
díla v souladu s touto smlouvou nebo jsou jinak nevhodné povahy, upozorní na to písemně 
nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo 
mohl zjistit při vynaložení potřebné péče. 

Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených 
orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na svůj 
náklad. 
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na místě plnění skryté překážky, neuvedené v zadávací 
dokumentaci ani v zápise o odevzdání místa plnění, znemožňující řádné provedení díla, je povinen 
tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. 
Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady. 
Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení 
materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.). 
Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu po 
projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených 
nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně inženýrská 
opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř. nutné pro 
řádné a bezpečné provedení díla, a to vše včas na svůj náklad a odpovědnost. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného místa plnění. 
V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativni vlivy na 
životní prostředí a okolí stavby- zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby nebo stavebních materiálů (díla) až 
do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo svadami, přechází 
nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených 
vpředávacim protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a 
převzetím díla a řádném vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo 
s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním 
všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám 
v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení, a to včetně škod na 
inženýrských sítích. 
Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také: 



12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

- v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim 
přenesení DPH, 

— rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy 
nebo platných právních předpisů, 

— vdůsledku vrácení faktury (daňového dokladu) zdůvodu uvedení nesprávných nebo 
neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí— 
li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a 
prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní—Ii tak zhotovitel ani v přiměřeně době, může objednatel 
odstoupit od smlouvy, vedl-Ii by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušenísmlouvy. 
V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 1x 
týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deniku minimálně tři dny 
předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány 
zástupci obou smluvních stran. 
Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentaci včetně jejich příloh, touto 
smlouvou či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele 
v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního 
deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady 
zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se 
postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a 
nedodělků a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
jeho činností se sjednaným pojistným plněním ve výši min. 1.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen 
předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) nejpozději 
při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše 
pojistného plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako 
podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty 
v ceně díla dohodnuté v této smlouvě. 
Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich plnění 
(prací, dodávek, služeb, aj.) objednateli, jako by tato plnění provedl a prováděl sám a také odpovídá 
za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci. 

|x. 

Meggi! 
. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad 

o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním díla objednateli bez jakýchkoli vad či 
odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. V průběhu 
pracovní doby musí být stavební deník na místě plnění trvale přístupný. Obsahové náležitosti 
stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. 

. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo. 

x. 
PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA 

Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, 
jestliže: 



- provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí 
události, které nastaly za okolnosti, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které 
nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze 
smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že 
událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.), 

- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel 
nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci 
přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla, 

- dojde kpřerušení nebo zastavení provádění dila rozhodnutím ktomu příslušného orgánu 
veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele. 

. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených vodst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty 
tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla. 

. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a 
v nezbytném rozsahu, jestliže: 

- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy. 

- by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy. 

- prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na 
stavbě, nebo hrozí—li jiné škody. 

. Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených vodst. 3 nestaví běh smluvních lhůt 
tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod) 
vyvolaných přerušením. 

. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku. 

. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část 
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku. 

. . :  ; Ustanovení tohoto článku se obdobně použiji i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost 
nebo odpovědnosti zhotovitele za vady. 

xr. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na 
základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu. 
Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její 
(jeho) užívání podstatným způsobem neomezují. 

V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat ivymezení 
těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny 
vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění 
poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem 
bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. 

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a 
provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklad o likvidaci odpadů a další doklady 



stanovené příslušnými platnými předpisy nebo zopodstatněných důvodů vyžádaných 
objednatelem. 

Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3 
pracovní dny před jeho uskutečněním. 

xu. 

ODSTOUPENÍ oo SMLOUVY 

Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. 

Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí: 

— prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů. 

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl 
v nabídce v rámci shora uvedeného výběrového řízení informace nebo doklady, které 
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení. 

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním 
soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této 
smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku. 

Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí 
být písemné. 

Vpřípadě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny 
zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené 
práce a v rámci provádění díla řádně zpracované věci. V případě oprávněného odstoupení od 
smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů 
vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho 
dokončení. 

Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení 
od této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků 
na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podletéto smlouvy nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

xm. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství 
a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené 
doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou 
smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých 
webových stránkách 

V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé 
smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouw a lze- 
li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, 
rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové 
neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit 
obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.- 



10. 

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv 
práva a povinností z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu 
postoupit. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich 
zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. 

Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených 
touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah 
založený touto smlouvou se ustanovení 5 2591, 5 2594, 9 2595, 9 2606, 5 2618, 9 2620 odst. 2, 5 
2627 odst. 1 a 2, 5 2628 a 5 2629 občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak 
aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se. 

Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle 5 1980 občanského zákoníku. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech splatností originálu, znichž zhotovitel i 
objednatel obdrží po jednom stejnopisu. 

Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, 
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy 
vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci. 

XIV. 

Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha č. 1 soupis prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr. 

Ve Vrchlabí dn 29.4.2021 v Hradci Králové dne ......... Lípě:- 202-1 

ZA OBJEDNATELE: 



ITULACE STAVBY 
202 1 0406 
DEMONTÁŽ A LIKVIDACE OPLOCENÍ AREÁLU STAVEBNÍHO OBJEKTU C. F. 112 v ULICI v MLEJNKU v 
HRADCI KRÁLOVÉ 

0: 00-02: 
isto: ul. V Mleinku č.p. 112, Hradec Králové Datum: 7. 4. 2021 

Zadavatel: IC: 
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ DIČ: 

Uchazeč: IC: Vyvlň údai 
Vyplň údaj DIC: Vyplň údaj 

/ Proiektant: IC: 
DIČ: 

Zpracovatel: IC: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 108 815,45 

Sazba daně Základ daně Výše daně 
DPH základní 21 .00% 108 875,45 22 863,84 

snížená 15.00% 0,00 0,00 

Cena s DPH v CZK 131 739.29 

l 

Projektant _ Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: azítko 

Objednavatel ' Uchazeč _ 

Datum a podpis: Razítko Datum a Mis: azítko 

82131131 26 



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ 
Kód: 20210406 

DEMONTÁŽ A LIKVIDACE OPLOCENÍ AREÁLU STAVEBNÍHO OBJEKTU C. F. 112 v ULICI v MLEJNKU v 
Stam: HRADCI KRÁLOVÉ 
Mlsto: ul. V Mlejnku č.p. 112, Hradec Králové Datum: 7. 4. 2021 

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Projektant: 
Uchazeč: Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] \ 
\ \  

Náklady : rozpočtů 108 875,45 131 739,29 \, 

01 Demontáž a likvidace oplocení 108 875,45 131 739,29 

Stranazzs 



_7 
'RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

' tavba: 

DEMONTÁŽ A LIKVIDACE OPLOCENÍ AREÁLU STAVEBNÍHO OBJEKTU Č. P. 112 v 
uucn v MLEJNKU v HRADCI KRALOVE 

Oblekl: 
01 - Demontáž a likvidace oplocení 

KSO: CC-CZ: 
Místo: ul. V Mleinku č.p. 112, Hradec Králové Datum: 7. 4. 2021 

Zadavatel: IC: 
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ DIČ: 

Uchazeč: IC: 7890869 
B.C.M. company s.r.o. DIČ: (207890869 

Proiektant: IC: 
DIČ: 

Zpracovatel: IC: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 108 875,45 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základnl 108 875,45 21,00% 22 863.84 

snížená 0,00 15.00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 131 739,29 

Projektant Zpracovatel 

Datum a dls: Razítko Datum a podpis: Razltko 

Objednavatel Uchazeč 

Datum a podgls: Razltko Datum a podpis: Razítko 

Shanaazs 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

DEMONTÁŽ A LIKVIDACE OPLOCENÍ AREÁLU STAVEBNÍHO OBJEKTU Č. P. 112 V 
ULICI V MLEJNKU V HRADCI KRÁLOVÉ 

Obiekt: 
01 - Demontáž :: Ilkvídace oplocení 

Místo: ui. V Mleinku č.p. 112, Hradec Králové Datum: 7. 4. 2021 

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Projektant: 
Uchazeč: B.C.M. company s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 108 875,45 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 
9 - G_statní konstrukce a práce, bourání 
997 - Přesun sutě 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN3 - Zařízení staveniště“ 
VRNB - Přesun stavebních kapacit 
VRNS - Ostatní náklady 

Strana4z6 
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! . 
/I.IPIS PRACI 
. _vba: 

DEMONTÁŽ A LIKVIDACE OPLOCENÍ AREÁLU STAVEBNÍHO OBJEKTU Č. P. 112 V' 
ULlCl V MLEJNKU V HRADCI KRÁLOVÉ 

„óblektz 
01 - Demontáž a likvidace oplocení 

] 

,' Místo: * ul. V Mleinku č.p. 112. Hradec Králové Datum: 7. 4. 2021 

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Projektant: 
Uchazeč: B.C.M. company s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popls MJ Množstvl J.cena_ [CZK] Cena celkem [CZK] Genová soustava 

Náklady soupisu celkem 103 375,45 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D 1 Zemní práce 
Odstranění nevhodných dřevin do 500 m2 výšky nad 1 , 

1 K 111212316 m bez odstranění pařezů ve svahu do 12 1112 150.000 CS URS 2021 01 

Poznámka kpololce: 
F Pmlblpadlýchdhvlnenéletůvpmelomoplocenlpmuvominl 

manipulačnlho prostoru. 
w 150 150.000 

Ostatní konstru aprácel bourání 
2 K Í|966003810 Rišbflg'tfp'ocšm * “"M“ a “mmm “*"k * r m | 265.000!  F:s ÚRS 2021 01 , 

Pomá'nltakpobžoe: 
Veškerýdhvěnýodpedbude uloženou ulčonedeponllvmístó stavby 
om polibby objednatele. 
125+7o+55+15 265.000 
Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových zasypaných L L 3 K 905052111 zeminou _. kus 

p 

4 K 966071711 

W - 

[ 5  JP KJ966071822 

p 

Evi 1966073811 

Poznámka k poloíe: 
Nepoškozenó betonové sloupky budou uloženy na určená doponll v 
rnlstč mvbypro potřeby objednatel-. Poškozené ěl rozlimenl betonove 
sloupkybudou ufoimydo stálaúkvldoványmmovitelemne skládce. 

_ 4 1  +21 +45+20+7+44+26+13+22+2+6 
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2 5 m 
zabetonovancl-t __ 

Ocelová sloupkybudou uloženydo objednatelem pHSteVÉnóho 
kontejneru. 
22 
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovým—í 
okv'šky do 2,0 m 
Poznámka k položce; 
'“ pletivo bude a uloženo "" 
půst-vaného kontejneru. 
162+151 +68+130+60+46+60+83+B7+92 

Poznámka k položce: 
Demonrovane ocelové brány budou uloženy do objednatelem 
pilotovaného kontejneru. 

„; L 

„] 

Ěozebrání vrat a vrátek k oplocenl plochy do 6 m2 Lkus [ 

247.000L 

247.000 
22,000L 

22.000 
959,000T 

959.000 

cena| 

 08 ÚRS 2021 01 ? 

CS ÚR512021 01 ] 

ES ÚRS 2021 01 ] 

cs ÚRS 2021 01 ] 

D 997 Přesun sutě 
L g KJ9970'13011 Vylkldzzgíšlehlé =“" * “mmm přes 15 m2 5 "am"“ m3 T z.ooÉ í |cs ÚRS 2021 01 ] 

Fbmómka !: poloha: 
Vyldízenl stavajici sun/lžrozpadteho oplocen! :: mlha Ufehlého 
stavebního odpadu 

W 2 _ __ _ __ 2300 

Vnitrostavenlštní doprava suti a vybouraných hmot pro : 8 K 997013151 budovy v do 6 m s omezením mechanlzaoe t 38.181 CS URS 2021 01 

Příplatek k vnltroslšvems' íníílbpravě sutí a . 
9 K 997013219 vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 t 381.810 CS URS 2021 01 

P Poznámka kpoložce:l '— " 
Pňpletek za vnitrosíaveništnl přesun na deponll. 

w 38,181'10 'Přepočtené koeticíentem množl 381 .510 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo i L L _ » ] [ 10 U |997013501 me zlskla' dku do 1 km se složením t 9.298 CS URS 2021 01 

W "sut' ulehlá" 3 3.000 
W “sur z betonových patek ocelových sloupků" 3.63 3.630 

W 'sul' : poškozených betonových sloupků cca 20%" 13.338'03 2,668 

vv _ Součet _ 9.298 
, Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na ? T T   ' ? í 11  ' K I997013509 skládku ZKD 1 km přes 1 km 1 278.940 cs URS 2021 01 

P mmm k položce: 
30km 

VV "sut' ulehlá“ 3 3,000 
W "suť : betonových patek ocelových sloupků" 3.63 3.630 
W "suť : poškozených betonových sloupků cca 20%" 13.338'02 2.668 

W Součet 9.298 
W— 93810 'Pfepeětené koellcíentem množství 278.940 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) _ 
12 K 997013602 stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 t 9.298  CS URS 2021 01 

01 01 
W "suť ulehlá“ 3 3.000 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.Gena [czk] Cena celkem [CZK] Cenová squsv 
W 'suf z betonových patek ocelových sioupků" 3,63 3,630 

w "suť : poškozených betonových sloupků cca 20%“ 13,335'112 2658 
w Součet 9.298 

[: VRN Vedlejší rozpočtové náklady  
D VRN3 Zařízení staveniště  

| 13 [ K ]osmozooo |Souvisejlci práce pro zařízenl staveniště | kpl ] 1.000I  o|cs ÚRS 2019 m 
D VRNB Přesun stavebních kapacit  

| 14[ K |oa1oozooo |Doprava zaměstnanců | kpl | 1.ooo|  o|cs ÚRS 2019 01 
o VRNQ Ostatní náklady  

| 15 | K |094oozooo [Ostatní náklady související s výstavbou | kpl | 1.ooo| | o]cs ÚRS 2019 01 
? Pomámka kpoložoe: 

Přípravné práce, závěrečnýúknd BM 
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