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SMLoUVA o Dí Lo
č . zhotovitele: .'...''.'.

(dále také ,,SoD" nebo,,smlouva")

uzavřená dle 5 2586 a násl. zákona č ' 89/2oL2 Sb., obč anský zákoní k (dále jen ,,obč anský zákoní k")

t. sMLUvNÍ STRANY

1. objednatel :  Město Tachov

Sí dlo :  Hornická 1695,347 0] . Tachov

Statutární orgán :  Mgr. Ladislav Macák - starosta

Zástupce ve věcech technických: p. Soňa Vrbová, tel.374774 I94
Bankovní  spojení  :  KB, a.s., poboč ka Tachov

Č í slo ú č tu :2688970257 / oIoo
lČ  :oo26o23t
DlČ  :CZOO26O23L

Telefon :374774ILL
E-mail :sona.vrbova@tachov-mesto.cz

dále jen ,,objednatel"

2. Zhotovitel :  CHEJNOVSKY s.r.o.

Sí dlo :  Rapotí nská L576,347 0L Tachov

obchodní  rejstří k :  Krajský soud v P| zni, spis'zn' c15555

Jednají cí  /Zastou pen :  Vladimí r Chejnovský

Zasí lací  adresa :  Rapotí nská L576,347 01' Tachov

lč  :  26363330

DlČ  :  CZ2636333

dále jen ,,zhotovitel"

ll. PŘEDMĚT sMLoUvY

ll' 1. Předmětem smlouvy jsou stavební  práce, které  zajistí  sní ž ení  energetické  nároč nosti bytové ho

domu v Plánské  ulici č . p. 2031 v Tachově. Dojde k výměně zateplení  fasády a střechy budovy. Dále se

rekonstrukce týká výměny oken, balkónových dveří  a samotných balkónů . Uvnitř budovy budou

demontována stávají cí  topidla. Bude vybudována nová kotelna (vytápění  plynem) a v objektu budou

v souvislosti s tí m instalovány nové  rozvody a radiátory (,,dí lo")'

objednatel se zavazuje dí lo převzí t a zaplatit cenu dí la.

Realizace dí la bude probí hat v souladu s energetickým hodnocení m a projektovou dokumentací . Tyto

podklady jsou poskytnuté  neomezeným a pří mým dálkovým pří stupem jako souč ást zadávací

dokumentace veřejné  zakázky,,Sní ž ení  energetické  nároč nosti bytové ho domu Plánská 2o3I , Tachov"'

Pří lohu č . 3 zadávací  dokumentace - ,,Energetické  hodnocení " zpracovala lng. Eva Kratochví lová,

Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3,162 oo Praha 6, lČ 29029210.

Projektovou dokumentaci (pří loha č ' 4 a 5 zadávací  dokumentace) zpracoval lng. Jan Róssler, lČ

46801-31"6, Na Terase L91"4,347 0L Tachov.



Předmět smlouvy bude spolufinancován z prostředků  lRoP, název projektu:  ,,Sní ž ení  energetické

nároč nosti bytové ho domu Plánská 2031', Tachov", registrač ní  č . projektu:

c2.06.2.1.1. /  0.o /  o.o /  17 _097 I  00147 67 .

Rozsah a přesný popis jednotlivých polož ek je uveden v soupisu prací .

Předmětem smlouvy není  technický dozor. Technický dozor vykonává zadavatel

Dodávkou stavební ch prací  se pro ú č ely té to soD rozumí  dodávka vš ech prací , dodávek a materiálů

nutných k řádné mu provedení  dí la. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu dí la prové st veš keré  práce,

služ by, dodávky a výkony, ktených je třeba trvale nebo doč asně k zahájení , provedení , ukonč ení  a
předání dí la.

Mí stem plnění je k. ú . Tachov, bytový dů m v Plánské  ul. č .p. 2031, s.p.č . 2713/67, p'p.č .2713/8o.

| l'2' Dojde-li při realizaci dí la kjakýmkoliv změnám, doplňků m nebo rozš í ření  předmětu dí la

vyplývají cí m z podmí nek při provádění  dí la č i z odborných znalostí  zhotovitele, je zhotovitel povinen

prové st soupis těchto změn, doplňků  nebo rozš í ření , ocenit jej podle č l. lll. 2. té to smlouvy a předlož it

tento soupis objednateli k odsouhlasení ' Teprve po pří padné m odsouhlasení  má zhotovitel právo na

realizacitěchto změn a na jejich ú hradu. Pokud tak zhotovitel neuč iní , má se zato,ž e práce a dodávky
jí m realizované  byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.l

ll'3' Předmětem dí la je vš echno to, co je popsáno v ú plných a závazných soupisech prací  nebo

specifikací ch.

ll.4. Zhotovitel se vplné m rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dí la a mí stem, kde má být dí lo
prováděno. Rovněž  jsou mu známy veš keré  technické , kvalitativní a j iné  podmí nky nezbytné  k realizaci

dí la a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které  jsou k provedení  dí la nezbytné .

Tuto skuteč nost potvrzuje podpisem té to smlouvy, a tudí ž  si je vědom, ž e tí mto svým prohláš ení m

vyluč uje veš keré  překáž ky, které  znemož ňují  prové st dí lo dohodnutým způ sobem.

I I I . CENA DILA

lll.1' Cena dí la je stanovena pevnou č ástkou sodkazem na polož kové  rozpoč ty vsouladu s obecně

závaznými právní mi předpisy a č iní :

Celková cena bez DPH:

DPH:

CeIková cena vč . DPH:

10 703 073,98 Kč

1 605 461,10 Kč

12 308 535,08 Kč

Uvedená cena je stanovena jako nejvýš e pří pustná. Zhotovitel převzal podpisem té to smlouvy

nebezpeč í  změny okolností , a tudí ž  soud nemů ž e rozhodnout o zvýš ení  ceny dí la.

lll.2. Soupis prací  (oceněné  polož ky soupisu prací ) je nedí lnou souč ástí  SoD jako pří loha č . 1.

Jednotkové  ceny uvedené  v rozpoč tech jsou pevné  do termí nu předání  a převzetí  dí la a budou jimi

oceněny veš keré  pří padné  ví cepráce a mé něpráce realizované  zhotovitelem do termí nu předání  a

převzetí dí la.
Pokud se poloŽka změny v rozpoč tu stavební ch prací  nenachází  ve smluvní m rozpoč tu, použ ije se

polož ka dle již  v rozpoč tu použ ité  cenové  soustavy s aktuální  cenovou ú rovní .

1 Yyhrazená změna závazku podle $ l00 zákona č . 13412016 sb.
.)



Pokud se polož ka změny v rozpoč tu stavební ch prací  nenachází  ve smluvní m rozpoč tu a není  mož né

použ í t polož ku z j iž v rozpoč tu použ ité  cenové  soustavy nejblí ž e podobnou, bude použ ita individuální

kalkulace ceny a její  výpoč et bude věcně a technicky zdů vodněn.

V pří padě nemož nosti už ití  j iž  použ ité  cenové  soustavy, lze akceptovat i už ití j iné  cenové  soustavy ve

své m aktuální m znění .2

lll.3. Souč ástí  sjednané  ceny jsou veš keré  práce a dodávky, které  jsou nutné  ke zhotovení  dí la.

lll'4' Zhotovitel potvrzuje, ž e sjednaná cena obsahuje veš keré  náklady (mimo vlastní  dí lo i např.

náklady na zří zení , provoz, ú drž bu a vyklizení  staveniš tě, náklady na vytyč ení  stávají cí ch podzemní ch

inž enýrských sí tí , náklady na zří zení  staveniš tní ch pří pojek, náklady na energie a vodu po dobu

provádění  prací , náklady na vytyč ovací  práce spojené  s provedení m dí la, náklady souvisejí cí

s kompletací  dí la apod.) a zisk zhotovitele, nutné  k řádné  realizaci dí la v rozsahu dle č l' ll' smlouvy'

Dále obsahuje daň z přidané  hodnoty a oč ekávaný vývoj cen k datu předání  a převzetí  dí la.

lll.5. Cena je stanovena pro daňové  podmí nky k datu podpisu SoD. Smluvní strany berou na vědomí , ž e

pří padná změna daňových podmí nek nemá vliv na cenu dí la bez DPH'

tv. TERMí NY PLNĚNí

lV. 1' Předání a převzetí staveniš tě:ode dne ú č innostismlouvy uveřejní m v registru smluv,5 dnů  před

termí nem zahájení prací a nejpozdějiv den zahájení prací na dí le (viz č l. Vll.1té to smlouvy)

lV '2'Zahájení  stavební ch prací :  bez zbyteč né ho odkladu po předání  staveniš tě

lV.3. Stavební  práce uvnitř objektu bytové ho domu: 30'9'2021' (nejpozději do 30. 9.2o2I )

lV.3. Stavební  práce vně objektu bytové ho domu: 30.1L.2021' (nejpozději do 30' t1'. zo2l)

lV.4. Předání  a převzetí  dokonč ené ho dí la:  30'LL.2021' (nejpozději do 30. 1't.2o2L)

lV.5' Vyklizení  staveniš tě vč etně odstranění  zaří zení  staveniš tě:  nejpozději do 5 pracovní ch dnů  po

předání a převzetí dí la (viz č l' Vll. 10. té to smlouvy)

lV.6. Realizace dí la se bude ří dit odsouhIaseným harmonogramem prů běhu prací  (dá| e jen

,,harmonogram"), který odsouhlasí  objednatel zhotoviteli nejpozději při podpisu té to smlouvy a který

se stane nedí lnou souč ástí  SoD jako pří loha č . 2' v harmonogramu musí  být uvedeny základní  druhy

prací v č lenění  alespoň na stavební dí ly a u nich uveden předpokládaný termí n realizace'

lV.7. Termí ny plnění  uvedené  v harmonogramu pro jednotlivé  stavební  dí ly jsou pro zhotovitele

závazné .

lV.8' Termí n řádné ho ukonč ení dí la je mož no prodlouž it bez sankce v pří padě, ž e zhotovitel prokáž e, ž e

zpož dění  bylo zaviněno vyš š í  mocí  nebo nepří znivými povětrnostní mi podmí nkami v době provádění

dí la, při kterých nelze dle ustanovení  pří sluš ných č sru provádět práce, které  jsou předmětem té to

smlouvy' Tato skuteč nost musí  být poznamenána ve stavební m dení ku a potvrzena stavební mi dozory

objednatele. Termí n ukonč ení dí la se prodlouž í o poč et dnů , ve kterých bylo zpož dění  prokázáno' 3

2 Yyhrazená změna závazku podle $ l00 zákona č . 13412016 Sb. a změna závazku ze smlouvy podle $ 222 zž kona

č . | 3412016 sb.
3 Yytrazenázměna závazklpodle $ l00 zákona č . 134/2016 Sb.
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lV.9. objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odlož it realizaci dodávky stavby s ohledem a

v závislosti na výš i disponibilní ch prostředků  pro financování  stavby nebo j i zcela ukonč it před její m

ukonč ení m.a

v. P LATEB N Í  Po DM í N KY. FAKTU RAaE

V.] .. Provedené  práce budou zhotovitelem fakturovány měsí č ně, a to V rež imu přenesené  daňové
povinnosti.

Zhotovitel předlož í objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle č l. lll. té to smlouvy a

po jeho odsouhlasení  technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3

pracovní ch dnů  od data doruč ení ) vystaví  daňový doklad. Daňové  doklady dle té to smlouvy musí

obsahovat název a registrač ní  č í slo projektu:  ,,Sní ž ení  energetické  nároč nosti bytové ho domu Plánská

2o3I , Tachov", registrač ní  č . projektu:  cz'o6'2.1'1'/ 0'o/0.0/17 _097 / 001'4767 . Pří lohou kaž dé ho

daňové ho dokladu je odsouhlasený soupis provedených prací  a dodávek.

V.2. Úhrada ceny dí la bude s odkazem na 5 92e zákona č . 235/2oo4 Sb., o dani z přidané  hodnoty,
provedena zhotoviteli bez DPH.

Koneč ná faktura bude vystavena po předání  a převzetí  dokonč ené ho dí la a předání  vš ech dokladů '

V.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení  množ ství  č i druhu provedených prací ,
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých doš lo k odsouhlasení . Splatnost daňových
dokladů  odsouhlasených technickým dozorem je 30 dní . Za den platby se povaŽuje den, kdy doš lo k
její mu odepsání  z ú č tu objednatele.

V.4. objednavatel prohlaš uje, ž e předmět plnění smlouvy neslouž í  kvýkonu veřejné  správy, jedná se o

ekonomickou č innost.

V.5. Zhotovitel nepož aduje zálohu

Vt. SMLUVNí  poxurv n NÁHRADA š roov

Vl. ] ". Smluvní strany se dohodly, ž e zhotovitel bude platit objednateli smluvní  pokuty:

Vl'1.1. Za prodlení  s termí nem předání  a převzetí  kompletní ho dí la v termí nu dle č l. lV. 4. té to
smlouvy, a to 2 % o zceny za dí lo jednorázově a následně o,o5 %  z ceny za dí lo za kaž dý dalš í  byť

započ atý den prodlení .

vl'L.2' Za prodlení  s termí nem odstranění  vad a nedodělků  uvedených v předávací m protokolu

nebo vad zjiš těných v záruč ní době, a to 0,05 % o zceny za dí lo za kaž dou vadu nebo nedodělek a

den prodlení .

Vl'1'3' Za nevyklizení  staveniš tě nebo odstranění  zaří zení  staveniš tě v termí nu dle č l. lV. 5' té to
smlouvy, a to 0,05 % o z ceny za dí lo za kaž dý započ atý den prodlení .

Vl'1.4. Za kaž dý den prodlení  nástupu na odstraňování  vady uvedené  v protokole o předání  a

převzetí  dí la, a to 0,05 % o z ceny za dí lo za kaž dý započ atý den prodlení .

4-,,
" Yyhrazená změna závazku podle $ l00 zákona č . l34l2016 sb.

-4-



Vl'1.5. Zakaž dý den prodlení nástupu na odstraňování vady vzáruč ní  době, a to 0,05 % ozceny za

dí lo za kaž dý započ atý den prodlení .

Vl.] ..6. V pří padě, ž e zhotovitel nebude pojiš těn dle č l. VlI l. 7. té to smlouvy, a to 1.000 Kč  za kaž dý

započ atý den prodlení .

vl' L.7. V pří padě zjiš tění  plnění  předmětu zakázky j iným než  odsouhlaseným poddodavatelem dle

č l. Vlll.9. té to smlouvy, a to 0,2 % ozceny za dí lo zakaž dé  zjiš tění .

Vl'1.8' V pří padě závaž né ho a opakované ho poruš ení  bezpeč nostní ch předpisů  zjiš těných

technikem BoZP objednatele při realizaci dí la, a to o,o5 %  z ceny za dí lo za kaž dý pří pad.

Vl. 2. V pří padě, ž e objednateli, vznikne z ujednání  té to soD nárok na smluvní  pokutu nebo jinou

majetkovou sankci vů č i zhotoviteli, je objednatel oprávněn odeč í st tuto č ástku z které hokoliv

daňové ho dokladu a sní ž it o ni sjednanou cenu dí la.

Vl' 3. Ustanovení  o smluvní  pokutě neruš í  právo objednatele na náhradu š kody a uš lé ho zisku, které

mu vzniknou prodlení m zhotovitele.

Vl. 4. Pro pří pad prodlení  s ú hradou faktury ze strany objednatele je stanovena smluvní  pokuta ve výš i

0,o5%  z dluž né  č ástky zakaž dý den prodlení .

VI I . STAVENISTE

Vll' L. objednatel předá zhotoviteli, který převezme staveniš tě ve lhů tě 5 dnů  před termí nem zahájení

prací  a nejpozději v den zahájení  prací  na dí le, v termí nu dle č lánku lV. 1. té to smlouvy a za podmí nek,

které  jsou uvedeny V tomto č lánku'

Vll. 2' Provozní , sociální  a pří padně i výrobní  zaří zení  staveniš tě zabezpeč uje zhotovitel v souladu se

svými potřebami a se zadání m objednatele. Náklady na projekt, vybudování , zprovoznění , ú drž bu,

likvidaci a vyklizení  zaří zení  staveniš tě jsou zahrnuty v ceně dí la dle té to smlouvy. Zhotovitelje povinen

poskytnout objednateli a osobám vykonávají cí m funkci technické ho a autorské ho dozoru provozní

prostory a zať í zení  nezbytné  pro výkon jejich funkce při provádění  dí la.

Vll.3. Zhotovitelsina základě podkladů , které  mu předá objednatel, zajistí vytýč ení podzemní chvedení

staveniš ť  a bude dodrž ovat podmí nky správců  a vlastní ků  sí tí  po celou dobu výstavby.

Vll.4. Veš kerá potřebná povolení  k už í vání  veřejných ploch zajiš ť uje zhotovitel a nese náklady s tí m

spojené . Tyto náklady jsou souč ástí  sjednané  ceny dí la.

Před provádění m stavební ch prací  je zhotovitel povinen pož ádat pří sluš ný silnič ní  správní  ú řad o

vydání :

- povolení  zvláš tní ho už í vání  dle S 25, odst. 6, pí sm. c), bod 3 zákona č ' I3/ I997 sb',

v aktuální m znění , zákon o pozemní ch komunikací ch,

- stanovení  přechodné  ú pravy provozu na pozemní ch komunikací ch dle 5 77, odst. J", pí sm. c)

zákona č . 36Ll2ooo Sb', o provozu na pozemní ch komunikací ch a o změnách některých

zákonů .

Vll' 5. Jestliž e v souvislosti se zahájení m prací  na staveniš ti bude třeba umí stit nebo přemí stit dopravní

znač ky podle předpisu o pozemní ch komunikací ch, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpoví dá

i za umí sť ování , přemí sť ování a udrž ování dopravní ch znač ek v souvislosti s prů během provádění  prací

a vš echny náklady s tí m spojené  jsou zahrnuty v ceně dí la dle té to smlouvy.
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Vll.6. Zhotovitel je povinen udrž ovat na staveniš ti pořádek a je povinen odstraňovat odpady a

neč istoty vzniklé  jeho č inností . Pokud během realizace dí la dojde k poš kození  okolní ch zaří zení  vinou
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vš e uvé st do pů vodní ho stavu, popř. se strany dohodnou j inak.

Vll.7. Zhotovitel zajistí  střež ení  staveniš tě vč etně zaří zení  a v pří padě potřeby i oplocení  staveniš tě
nebo j iné  vhodné  zabezpeč ení ' Náklady s tí m spojené  jsou zahrnuty ve sjednané  ceně dí la. Zhotovitel
zajistí  zamezení  vstupu nepovolaným osobám na konstrukce leš ení '

Vll.8. Zhotovitel zajistí  na své  náklady odběrná mí sta energií vč etně pří padné ho měření  odběrů

Vll'9. objednatel má právo nezahájit přejí mací  ří zení , není -li na staveniš ti pořádek, nebo není -li

odstraněn ze staveniš tě odpad vzniklý při provádění  prací  apod.

Vll.] .O. Nejpozději do 5 pracovní ch dnů  po předání  a převzetí  dí la je zhotovite|  povinen odstranit
zaří zení  staveniš tě, vyklidit staveniš tě a upravit jej. Pokud staveniš tě v dohodnuté m termí nu nevyklidí
nebo jej neupraví  do sjednané ho stavu, je objednatel oprávněn zhotoviteli ú č tovat smluvní  pokutu dle

č l. Vl. 1. 3. té to smlouvy, a to až  do vyklizení staveniš tě.

vtlt. PRovÁaĚltÍ oÍ u

Vlll.L' Zhotovitel je povinen prové st dí lo na svů j náklad, s potřebnou pé č í  a na své  nebezpeč í  ve

sjednané  době a obstarat vš e, co je k provedení  dí la potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění  dí la

samostatně a pří kazy objednatele ohledně způ sobu provádění  dí la je zhotovitel vázán, jen byly-li

uč iněny pí semně a nemění -lí  obsah té to smlouvy č i s ní  nejsou V rozporu anebo V rozporu s obecně
závaznými platnými a ú č innými právní  předpisy. Zhotovitel upozorní  objednatele bez zbyteč né ho
odkladu na nevhodnou povahu věci nebo pří kazu, který mu objednatel dal.

Dí lo je realizováno za provozu v obydlené m bytové m domě. Zhotovitel zajistí  po celou dobu provádění

dí la pří tomnost zástupce zhotovitele (např. stavbyvedoucí , předák, mí str apod.), který bude zajiš ť ovat
prů běž nou komunikacis nájemní ky, správcem bytové ho domu a zároveň bude koordinovat práce.

Vlll.2. objednatel nebo j í m pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění  dí la. Pro ú č ely

kontroly prů běhu provádění  dí la organizuje objednatel kontrolní  dny v termí nech nezbytných pro

řádné  provádění  kontroly, nejmé ně vš ak 1x měsí č ně. objednatel je povinen oznámit konání
kontrolní ho dne nejmé ně 5 dnů  před jeho konání m. Kontrolní ch dnů  se zú č astní  objednatel nebo jeho

zástupce vč etně osob vykonávají cí  funkci odborné ho dozoru, technické ho dozoru a autorské ho dozoru
a správce domu, Zhotovitel nebo jeho zástupci jsou povinni se kontrolní ch dnů  zú č astňovat. Kontrolní
dny vede objednatel, který mů ž e jejich vedení m pověřit osoby vykonávají cí funkci technické ho dozoru.
obsahem kontrolní ho dne je zejmé na zpráva zhotovitele o postupu prací , kontrola č asové ho a
finanč ní ho plnění  provádění  prací , připomí nky a podněty osob vykonávají cí ch funkci technické ho a
autorské ho dozoru a stanovení  pří padných nápravných opatření  a ú kolů . objednatel pořizuje z

kontrolní ho dne zápis o jednání , který pí semně předá vš em zú č astněným. Zhotovitel je povinen zapsat

termí n konání  kontrolní ho dne a jeho závěry do stavební ho dení ku.

Zhotovitelje povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření  prací , které  v dalš í m postupu budou
zakryty nebo se stanou nepří stupnými (postač í  zápis ve stavební m dení ku). Zhotovitel je povinen

vyzvat objednatele nejmé ně 5 dnů  před termí nem, v němž  budou předmětné  práce zakryty. Pokud se

objednatel ke kontrole přes vč asné  pí semné  vyzvání  nedostaví , je zhotovitel oprávněn předmětné
práce zakrýt. Bude-li V tomto pří padě objednatel dodateč ně pož adovat jejich odkrytí , je zhotovitel
povinen toto odkrytí  prové st na náklady objednatele. Pokud se vš ak zjistí , ž e práce nebyly řádně
provedeny, nese veš keré  náklady spojené  s odkrytí m prací , opravou chybné ho stavu a následným

zakrytí m zhotoví tel.
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Vlll'3' Zjistí -li, Že zhotovitel provádí  dí lo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn

dož adovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé  vadným provádění m a dí lo prováděl řádným

způ sobem. Jestliž e zhotoviteltak neuč iní aniv přiměřené  lhů tě mu ktomu poskytnuté , má objednatel

právo od SoD odstoupit.

Vlll. 4. Zhotovitel v plné  mí ře zodpoví dá za bezpeč nost a ochranu zdraví  vš ech osob V prostoru

staveniš tě provozované ho dle č l. Vll. té to smlouvy a zabezpeč í jejich vybavení ochrannými pracovní mi

pomů ckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodrž ovat bezpeč nostní , hygienické  č i pří padné  jiné  předpisy

souvisejí cí  s realizací  dí la.

Vlll.5. Zhotovitel je povinen při realizaci dí la dodrž ovat platné  a ú č inné  zákony a jejich prováděcí

předpisy a dalš í  obecně závazné  platné  a ú č inné  právní  předpisy, které  se týkají  jeho č inností . Pokud

poruš ení m těchto předpisů  vznikne jakákoliv š koda, nese veš keré  vzniklé  náklady zhotovitel. Zhotovitel

podpisem té to smlouvy přebí rá povinnosti uvedené  v č estné m prohláš ení  o společ ensky odpovědné m

plnění  veřejné  zakázky (dále jen ,,Č PSo"1, které  je souč ástí  nabí dky zhotovitele podané  v rámci veřejné

zakázky,,Sní ž ení energetické  nároč nosti bytové ho domu Plánská203I , TachoV".

Vlll. 6' Zhotovitel se zavazuje dodrž ovat při provádění  dí la veš keré  podmí nky a připomí nky vyplývají cí

z povolení  stavby. Pokud nesplnění m těchto podmí nek vznikne objednateli š koda, hradí ji zhotovitel

v plné m rozsahu.

Vlll' 7. Zhotovitel je povinen být pojiš těn proti š kodám způ sobeným jeho č inností  vč etně mož ných š kod

pracovní ků  zhotovitele, a to až  do výš e celkové  ceny dí la. Stejné  podmí nky je zhotovitel povinen zajistit

u sr,'1í ch poddodavatelů . Pojistná smlouva je nedí lnou souč ástí SoD jako pří loha č . 3.

Vlll. 8. Pokud č inností  zhotovitele dojde ke způ sobení š kody objednateli nebo j iným subjektů m z t itulu

opomenutí , nedbalostí  nebo neplnění m podmí nek vyplývají cí ch zplatných zákonů , č st''t nebo jiných

právní ch norem nebo vyplývají cí ch z té to smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteč né ho odkladu tuto

š kodu odstranit a není -li to mož né , tak finanč ně uhradit. Veš keré  náklady s tí m spojené  nese

zhotovitel.

Vlll.9' Zhotovitelje povinen po celou dobu plnění veřejné  zakázky vé st a prů běž ně aktualizovat reálný

seznam vš ech poddodavatelů  a věcných č ástí , které  plní ' Zhotovitel odpoví dá za provedení  dí la

poddodavatelem jako by dí lo prováděl sám. V pří padě změny plnění dí la pomocí jiných poddodavatelů

oproti nabí dce ve veřejné  zakázce ,,Sní ž ení  energetické  nároč nosti bytové ho domu Plánská 2031',

Tachov", musí  být změna předem odsouhlasena s objednatelem. Pokud bude zjiš těno plnění  zakázky

pomocí jiné ho než  odsouhlasené ho poddodavatele, mů ž e být uplatněna sankce v souladu s č l. Vl. 1-. 7.

té to smlouvy'

Vlll. 10. Jestliž e zhotovitel narazí  při provádění prací na archeologické  nálezy, je povinen přeruš it práce

a informovat pí semně objednatele a oprávněné  orgány státní  správy. Pokud tak neuč iní , nese veš keré

dů sledky z toho plynoucí . objednatelje povinen rozhodnout o dalš í m postupu.

Vlll. ] .1. Je-li kprovedení  dí la nutná souč innost objednatele, urč í  mu zhotovitel lhů tu k její mu

poskytnutí , kterou musí  objednatel odsouhlasit a následně souč innost poskytnout. Uplyne-li lhů ta

marně, má zhotovitel právo zajistit si náhradní  plnění  na ú č et objednatele. Před č erpání m náhradní ho

plnění  musí  o uplynutí  lhů ty zhotovitel pí semně informovat objednatele a vyzvat jej naposledy

k poskytnutí souč innosti ve lhů tě 14 dnů  ode dne doruč ení  informace.

Vlll. L2. Zhotovitel strpí  provádění  prací  na stavbě třetí  osobou (napří klad při překládání  sí tí ).

Zhotovitel bude dále povinen akceptovat pož adavky na provádění  prací  podle připomí nek stavební ch

nebo j iných oprávněných orgánů .
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IX. PREDANIA PREVZETI  DILA

lX.1. Zhotovitel je povinen pí semně oznámit nejpozději 7 dnů  předem, kdy bude dí lo připraveno

k předání . objednatel nebo jeho zástupce vč etně osob vykonávají cí  funkci technické ho dozoru a

autorské ho dozoru, je pak poví nen nejpozději do tří  dnů  od termí nu stanovené ho zhotovitelem zahájit
přejí mací  ří zení  a řádně v něm pokrač ovat, nebude-li dohodnuto j inak. Dí lo je provedeno, je-li

dokonč eno a protokolárně předáno.

lX.2. Zhotovitel je povinen připravit a dolož it u přejí mací ho ří zení  vš echny předepsané  doklady. Bez

těchto dokladů  nelze považ ovat dí lo za ukonč ené  a schopné  předání .

lX. 3. o prů běhu přejí mací ho ří zení  poří dí objednatel protokol, ve které m se mimo j iné  uvede i soupis

vad a nedodělků , pokud je dí lo obsahuje, s termí nem jejich odstranění  (nejpozději do jednoho týdne,

nebude-li dohodnuto jinak') Pokud objednatel nebo jeho zástupce vč etně osob vykonávají cí  funkci

technické ho dozoru a autorské ho dozoru odmí tne dí lo převzí t, je povinen uvé st do protokolu svoje

dů vody. Před odstranění m vad je tyto nutné , ve spolupráci se stavební m dozorem, zdokumentovat.

lX. 4' Dí lo je považ ováno za dokonč ené  po ukonč ení vš ech prací  uvedených v č l. ll. té to smlouvy, pokud

jsou ukonč eny řádně a vč as a zhotovitel předal objednatelidoklady uvedené  v č l. lX. 2. té to smlouvy a

je-li předvedena jeho způ sobilost slouž it své mu ú č elu a povrch vš ech pozemků  tvoří cí ch staveniš tě je

vyč iš těn a uveden do předepsané ho stavu. Pokud jsou v té to smlouvě použ ity termí ny ukonč ení  dí la

nebo předání , rozumí  se tí m den, ve které m dojde k oboustranné mu podpisu předávací ho protokolu.

lX' 5. objednatel má právo převzí t dí lo, které  vykazuje drobné  vady a nedodělky, které  samy o sobě ani

ve spojení  s j inými nebrání  řádné mu už í vaní  dí la. Vtom pří padě je zhotovitel povinen odstranit tyto
vady a nedodělky v termí nu uvedené m v protokolu o předání  a převzetí  dí la. Pokud zhotovitel

neodstraní  veš keré  vady a nedodělky v dohodnuté m termí nu, je objednatel zhotoviteli oprávněn

ú č tovat smluvní  pokutu dle č l. vl1.z. té to smlouvy. objednatel není  povinen převzí t dí lo vykazují cí

vady nebo nedodělky.

lX.6. Zhotovitel je povinen v přiměřené  lhů tě odstranit vady a nedodělky, i když  tvrdí , ž e za uvedené

vady a nedodělky neodpoví dá. Náklady na odstranění  v těchto sporných pří padech nese až  do

rozhodnutí  soudu zhotovitel' Nenastoupí -li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků  v přiměřené  lhů tě
podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději vš ak do 10 dnů  od obdrž ení  pí semné ho oznámení

objednatele, je objednatel zhotoviteli oprávněn ú č tovat smluvní  pokutu dle č l. Vl. 1. 4. té to smlouvy.

Za pí semné  oznámení objednatele se považ uje i zápis v protokole o předání  a převzetí  dí la.

X. ZARUKY

X.1. Zhotovitel odpoví dá za vady, jež  má dí lo v době jeho předání ' Za vady dí la, na něž  se vztahuje

záruka za jakost, odpoví dá zhotovitel v rozsahu té to záruky.

X.2. Zhotovitel poskytuje na dí lo specifikované  vč l' ll. záruku vdé lce 60 měsí ců ' Po tuto dobu

odpoví dá zavady, které  objednatel zjistil a které  vč as oznámil. Jaké koliv š kody, vyjma způ sobených

ž ivelní  pohromou, jdou k tí ž i zhotovitele. Záruč ní  doby na reklamovanou č ást dí la se prodluž ují  o dobu
poč í nají cí  dnem uplatnění  reklamace a konč í  dnem odstranění  vady zhotovitelem.

X.3. Záruč ní  doba poč í ná běž et dnem odstranění  poslední  vady a nedodělku, vyplývají cí ho z protokolu

o předání  a převzetí  dí la'
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X.4' Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovní ch dnů  po obdrž ení  reklamace pí semně oznámit

objednateli, zda reklamaci uznává č i neuznává. Pokud tak neuč iní , má se za to, ž e reklamaci objednatele

uznává. Vž dy vš ak musí  pí semně sdělit, v jaké m termí nu nastoupí  k odstranění vady.

X.5' Reklamaci lze uplatnit nejpozději do poslední ho dne záruč ní  doby, přič emž  ireklamace odeslaná

objednatelem v poslední  den záruč ní  doby se považ uje za vč as uplatněnou.

X'6' Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění  reklamované  vady, nejpozději vš ak do 10

dnů  po obdrž ení  reklamace, a to i v pří padě, ž e reklamaci neuznává. Pokud tak neuč iní , je objednatel

zhotoviteli oprávněn ú č tovat smluvní  pokutu dle č l. Vl.1'5. té to smlouvy. Náklady na odstranění

reklamované  vady nese zhotovitel i ve sporných pří padech až  do dohody stran nebo rozhodnutí  soudu.

XI , VYSSI  MOC

Xl.1. Pro ú č ely té to smlouvy se za vyš š í  moc považ ují  pří pady, které  nejsou závislé  na smluvní ch

stranách a které  smluvní  strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání , ž ivelné

pohromy, apod.

Xl.2. Pokud se splnění  té to smlouvy stane nemož ným v dů sledku vyš š í  moci, strana, která se bude

chtí t na vyš š í  moc odvolat, pož ádá druhou stranu o ú pravu sm| ouvy ve vztahu k předmětu, ceně a

době plnění . Pokud nedojde kdohodě, má strana, která se odvolala na vyš š í  moc právo odstoupit od

té to smlouvy' Úč innost odstoupení  nastává V tomto pří padě dnem doruč ení  oznámení  o odstoupení

od té to smlouvy. V odstoupení  musí  být dále uveden dů vod, jak stanovuje č l. Xll. 4. té to smlouvy'

XI I , ZMENA A UKONCENI  SMLOUVY

Xll.] .. Tuto smlouvu lze měnits pouze pí semným oboustranně potvrzeným ujednání m výslovně

nazvaným ,,Dodatek ke smlouvě" a oč í slovaným podle pořadových č í sel. Jiné  zápisy, protokoly apod' se

za změnu smlouvy nepovaž ují '

Xll.2. Zhotovitel bude povinen akceptovat pří padné ho omezení  rozsahu dí la a bude povinen

akceptovat pož adavky na provádění  prací  podle připomí nek stavební ch a j iných oprávněných orgánů .6

Xll' 3' Nastanou-li u některé  ze stran skuteč nosti brání cí  řádné mu plnění  té to smlouvy, je povinna

druhé  straně to ihned bez zbyteč né ho odkladu oznámit a vyvolat jednání  zástupců , oprávněných

k podpisu té to smlouvy.

Xll.4' Chce-li některá ze stran od té to smlouvy odstoupit na základě ujednání  z té to smlouvy

vyplývají cí , je povinna svoje odstoupení  pí semně oznámit druhé  straně s uvedení m termí nu, ke

které mu od smlouvy odstupuje' V odstoupení  musí  být dále uveden dů vod, pro který smluvní  strana

od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy nebo ustanovení  zákona, který j i k takové mu

kroku opravňuje. Bez těchto nálež itostí je odstoupení  neplatné .

Xll'5. objednatel a zhotovitel mají  právo podle té to smlouvy od ní  odstoupit na základě podstatné ho

poruš ení  smlouvy. Za podstatné  poruš ení  sm| ouvy ze strany zhotovitele se považ uje neplnění

dohodnutých č asových termí nů  dle harmonogramu o ví ce než  15 dnů . Za podstatné  poruš ení  sm| ouvy

ze strany objednatele se považ uje, bude-li V rozporu s ustanovení mi té to smlouvy v prodlení  s

placení m některé  platby o ví ce než  15 dnů .

5 
5 zzz zákona č ' 134120| 6 sb.

6 vykrazená změna závazku podle $ 1 00 zákona č . 1 34120 l 6 Sb.
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Xll'6. objednatelje oprávněn od smlouvyodstoupit bez jakýchkolivsankcí v pří padě, ž e bude ze strany
poskytovatele dotace zjiš těno pochybení  v dosavadní m postupu objednatele jakož to zadavatele
tohoto dí la, tj. dané  veřejné  zakázky, a s ní souvisejí cí ch zakázek.

Xll.7. Nesouhlasí -li jedna ze smluvní ch stran s dů vodem odstoupení  druhé  strany nebo popí rá-li jeho

existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů  po obdrž ení  oznámení  o odstoupení . Pokud tak
neuč iní , má se za to, ž e s dů vodem odstoupení souhlasí .

Xll.8' odstoupí -li některá ze smluvní ch stran od té to smlouvy na základě ujednání  z té to smlouvy
vyplývají cí , pak povinnosti obou smluvní ch stran jsou následují cí :

Zhotovitel provede soupis vš ech provedených prací  oceněný dle způ sobu, kterým je stanovena cena

dí la.

Zhotovitel provede finanč ní  vyč í slení  provedených prací  a zpracuje ,,dí lč í  koneč ný daňový doklad'"
Zhotovitelvyzve objednatele k,,dí lč í mu předání a převzetí  dí la" a objednatelje povinen do tří dnů  po

obdrž ení  výzvy zahájit ,,dí lč í  přejí mací  ří zení ." Po dí lč í m předání  a převzetí  provedených prací  sjednají

obě smluvní  strany pí semné  zruš ení  smlouvy a dle pož adavku objednatele zhotovitel zajistí
zabezpeč ení  dí la po dobu přeruš ení  prací  na dí le po odstoupení  od té to smlouvy, přič emž  cenu tohoto
zabezpeč ení  sm luvní  strany dohod nou v pí sem né m zruš ení  smlouvy.

Xll.9. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převé st svoje práva a povinnosti z té to smlouvy
vyplývají cí  na j inou stranu. Zhotovitel je oprávněn převé st svoje práva a povinnosti z té to smlouvy
vyplývají cí  na j inou osobu pouze s pí semným souhlasem objednatele.7

xttt. zÁvĚnďuÁ usrauovmt Í

Xlll.] .' Právní  vztahy vyplývají cí  nebo neupravené  touto smlouvou se ří dí  ustanovení mi obč anské ho
zákoní ku.

Xlll. 2. Zhotovitel bere na vědomí , ž e je osobou povinou spolupů sobit při výkonu finanč ní  kontroly dle

$ 2 pí sm. e) zákona č .32o/zoú  Sb., o finanč ní kontrole ve veřejné  správě, v platné m znění ' Zhotovitel

se zavazuje povinností  uchovávat po dobu 10 let od skonč ení  plnění  zakázky dok| ady souvisejí cí  s
plnění m té to zakázky a s realizací  projektu vč etně ú č etní ch dokladů , nejmé ně vš ak do roku 2032.

Zhotovitel se zavazuje těmito povinnostmi zavázat i své  poddodavatele.

Zhotovitel je povinen minimá| ně do konce roku 2032 poskytovat pož adované  informace a

dokumentaci souvisejí cí  s realizací  projektu zaměstnanců m nebo zmocněnců m pověřených

kontrolní ch orgánů  (cRR, MMR Č R, vp č R, Evropské  komise, Evropské ho ú č etní ho dvora, Nejvyš š í ho

kontrolní ho ú řadu, pří sluš né ho orgánu finanč ní správy a dalš í ch oprávněných orgánů  státní  správy) a je

povinen vytvořit výš e uvedeným osobám podmí nky k provedení  kontroly vztahují cí  se k realizaci

projektu a poskytnout j im při provádění kontroly souč innost.

Xlll.3' Vš echny spory mezi smluvní mi stranami, vzniklé  z právní ch vztahů  založ ených touto smlouvou
nebo v souvislosti s ní , budou řeš eny jednání m při vynalož ení  veš keré ho ú silí  ke smí rné mu řeš ení . V
pří padě, ž e smluvní strany nedosáhnou jednání m smí rné ho řeš ení takové ho sporu, rozhodne o dané m
sporu na návrh některé  ze smluvní ch stran věcně a mí stně pří sluš ný soud.

Xlll.4. Veš keré  dohody a změny uč iněné  j inou formou než  Dodatkem ke smlouvě nejsou závazné .8

Xlll.5. Tato smlouva je vyhotovena v jednom originále v elektronické  podobě.

7 vyhrazenázměnazávazkupodle $ 100 zákona č .13412016Sb.
8 g zzz zákona č ' 134D0l6 sb'

- l0-



Xlll.6. Smluvní strany prohlaš ují , ž e se seznámily s celým textem SoD vč etně pří loh a s celým obsahem

SoD souhlasí .

Xlll.7. Rada města rozhodla o uzavření té to smlouvy o dí lo na své m jednání  dne7.4.2021, usnesení č
49'rady města č .1347

Xlll.8. Zhotovitel bere na vědomí  a výslovně souhlasí  stí m, ž e smlouva vč etně pří loh a pří padných

dodatků  bude zveřejněna na profilu zadavatele dle zákona č . I34l2ot6 Sb., o zadávání  veřejných

zakázek a souč asně v registru smluv dle zákona č . 340/2ot5 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti

některyí ch smluV, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

XIV. SEZNAM PRILOH

Ní ž e uvedené  pří lohy jsou nedí lnou souč ástí smlouvy:
. oceněný soupis prací
. harmonogram prací

o pojistná smlouva (nebude se uveřejňovat)

V Tachově V Tachově I2.5.2o21"

Mgr. Ladis| av Macák

starosta města Tachov

Vladimí r Chejnovský
jednatel

cHEJNoVSKÝ s.r.o.
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