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SMLOUVA 0 Dim 5. 23/2021

1.
SMLUVNi STRANY

1. Muzeum Beskyd Fridek-Mistek, pi‘ispévkové organizace
Se sidlem:
Ié:
Dlé:
Bankovm’ spojeni:
éislo I’létu:
Zapsanji:
Zastoupena:

(déle jen ,,objednatel“)

2. Zhotovitel:
Se sidlem:
Zastoupena:
1&0:
DIé:
Qankovni spojeni:
Cislo fiétu:

(déle jen ,,zhotovitel“)

Frydek-Mistek, Hlubokfi 66, 738 0] Frydek-Mistek
00095630
CZOOO95630
Komerénf banka, a.s., poboéka Frjdek-Mfstek
19-3682350297/0100
Vloika Pr 906 vedené u krajského soudu v Ostravé
Mgr. Stanislavem Hrabovsky’m, Feditelem

EUROprojekt build and technology s.r.o.
Hasiéské 551/52, Ostrava-Jih, Hrabfivka, 700 30
Be. Martinem Cechem
26843226
CZZ6843226
Raiffeisen Bank, a. 5.

11.
zAKLADNi USTANOVENi

l. Tato smlouva je uzavfena dle § 2586 a nésl. zékona 5. 89/2012, obéansky zékom’k (dfile
jen ”obéansky zfikom “), préva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se fidf
pfislu§nymi ustanovem’mi obéanske’ho zfikom’kn.

2. Smluvni strany prohla§uji, is fidaje uvedené v (El. 1. této smlouvy jsou v souladu s pra’wm’
skuteénosti v dobé uzavf'em’ smlouvy.

3. Zhotovitel prohla§uje, ie je odborné zpfisobilj k pfedmétu plném’ podle této smlouvy.
4. Zhotovitel prohla§uje, 1e 56 detailné sezna’lmil s rozsahem a povahou dila, ie jsou mu

znfimy ve§keré technické, kvalitativm’ a jiné podmfnky nezbytné k realizaci dl’la a 1e
disponuje takovimi kapacitami a odbornjmi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvm’ cenu uvedenou v élénku IV odst. 1 této smlouvy.
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111.
pfiEDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dflo ,,Oprava omftek a nétér vstupnfch
z1’dek frjdeckého zémku“, parc. é. 3339 v k. (1. Frjdek (déle jen ,,dilo“) v rozsahu dle
zadévaci dokumentace a ocenéného soupisu praci, dodévek a sluieb, ktery je souéésti
nabidky zhotovitele podané v rémci vefejné zakézky na vjbér zhotovitele dfla dle této
smlouvy.

Iv.
CENA DILA

Cena dfla je stanovena dohodou na celkovou ééstku ve vy§i 194 968,22--KE.
K cené dila bude pfipoétena DPH v zékonné vy§i. Cena dfla bez DPH uvedené v odst. I
tohoto éla’mku je cenou nejvj§e pfipustnou a nelze j1’ pfekroéit.
Souéésti sjednané ceny jsou ve§keré précc a dodévky, poplatky, néklady zhotovitele nutne’
pro vybudovém’, provoz a demontéi zah’zem’ staveni§té a jiné néklady nezbytné pro ffidné
a fiplné provedenf dl’la.
Sjednami cena obsahuje ve§keré néklady a zisk zhotovitele nezbytné k I'édnému a
véasnému provedenf dila. Stejné tak sjednané cena obsahuje i pi‘edpoklédané néklady
vznikié vjvojem cen v nérodnfm hospodéfstvf, a to ai do doby ukonéenf dfla dle této
smlouvy.
Poplatky za sklédky, zébor vef'ejného prostranstvi, pfipadné dal§f sluiby souvisejici
s realizacf dfla hradl’ zhotovitel a mzi je zahrnuty v cené dila.

v.
(":As PLNENi

Zhotovitel zahéjl' préce na realizaci dfla nejpozdéji 25. 10. 2021
Zhotovitel dokonéf dflo a pfedé jej objednateli nejpozdéji do 30. 11. 2021
f-l’padé nepffznivfzch klimatickjch podml’nek bude terml’n a rozsah praci upraven
dodatkem.
Pokud bude zhotovitel v prodlem’ s pI‘edénim dila, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve v37§i 0,1 % ze sjednané ceny dila za kaid)? i zapoéat)? den prodlem’.
Zhotovite] je v prodleni s pfedém’m da do doby potvrzem' zépisu o pfedéni a pfevzetf
dfla obéma smluvm’mi stranami.

v1.
PLATEBNI PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovené dflo cenu dfla dle éla’mku IV. této smlouvy.

Zhotovitel vystavi fakturu p0 pfedénf dila dle élénku VIII. této smlouvy. Splatnost faktury
je l4 dm'l od jejl’ho prokazatelného doruéenf objednatcli. Nedilnou souéésti faktury musf
bit soupis provedenjch praci. Bez tohoto soupisu je faktura neplatné. Faktury zhotovitele
M
Smlouva o dilo 6. 23/2021: ,,Oprava omftek a nétér vstupnfch zidek fn’ldflckéhn zémku" Strénka 2



Pfispévkové organizace
MMIVIKOIIIIIWD W

musi formou a obsahem odpovfdat zzikonu o fiéetnictvf a zékonu o dani zp
hodnoty.

VII.
PROVADENi DiLA

1. Zhotovitel je povinen prove’st dflo na svflj néklad a na své nebezpeéi ve sjednané dobé.
Objednatel je povinen Eédné a véas provedené dflo pfevzit.

2. PI'i provédém’ d1’la postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se véak zavazuje
respektovat ve§keré pokyny objednatele, tikajici se realizace pfedmétného da a
upozorfiujicf na moiné poru§ovénf smluvm’ch povinnostl’ zhotovitele.

3. Véci, které jsou potf'ebné k provedem’ dl’la je povinen opatfit zhotovitel, pokud v této
smlouvé nem’ vy’slovné uvedeno, ie je opatff objednatel.

4. Zhotovitel odpovidé 2a bezpeénost a ochranu zdravi svjch pracovm’kfi. Zhotovitel se
bude fidit pfedpisy BOZP a poiérm’ ochrany.

5. Zhotovitel odpovidz’l za éistotu a pofédek na staveni§ti. Zhotovitel odstram’ na vlastm’
néklad odpady, které jsou vjsledkem jeho éinnosti.

VIII.
PfiEDANi DILA

1. Zhotovitel je povinen pfsemné nebo telefonicky oznémit objednateli nejpozdéji do 3 dnfi
pfedem, kdy bude dflo pfipraveno k pfedém’. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do th’
dnfi 0d terminu stanoveného zhotovitelem zahéjit pf'ejfmaci ffzem’ a fédné v ném
pokraéovat

2. O prfibéhu pfejfmaciho fizeni poh’df objednatel zépis, ve kterém se mimo jiné uvede i
soupis vad a nedodélkfi, pokud je dflo obsahuje, a termin jejich odstranénf. Pokud
objednatel odmfté dilo pfcvzit, je povinen uvést do zépisu své dfivody.

IX.
ZARUKA

1. Zhotovitel poskytuje 2a dilo uvedené v éfisti III. této smlouvy za’lruku v délce 24 mésicfi.
Po tuto dobu odpovidé za vady, které objednatel zjistil a které véas reklamoval (ozna’tmil).

2. Objednatel je povinen vady pl’semné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu p0
jejich zji§ténL Oznémeni (reklamaci) ode§le na adresu zhotovitele uvedenou v éésti I. -
Smluvnl’ strany. V reklamaci musi bit vady popsény a uvedeno, jak se projevujf.

3. Objednatel je povinen vady pfsemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu p0
jejich zji§ténf. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledm’ho dne zéruém’ lhilty, pfiéemi
i reklamace odeslané objednatelem v posledm‘ den zfiruém’ lhfity se povaiuje za véas
uplatnénou.

4. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranénf reklamované vady, nejpozdéji
v§ak do péti dnfi po obdriem’ reklamace, a to i v pfi’padé, ie reklamaci neuznévé. Néklady
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na odstraném’ reklamované vady nese zhotovitel i ve spornjch ph’padech ai do rozh
soudu.
Nenastoupf—li zhotovitcl k odstranénf reklamované vady ani do deseti dnfi p0 obdriem’
reklamace objednatele, je objednatel oprz’wnén povél‘it odstranénim vady jinou odbornou
prévnickou nebo fyzickou osobu. Vc§keré takto vzniklé néklady uhradf objednateli
zhotovitel.
Zéruém’ doba nebéil’ p0 dobu, kterou objednatel nemohl pf'edmét dl’la uil’vat pro vady dila,
za které zhotovitel odpovidé.

x.
zAvEREéNA USTANOVENi

Tato smlouva, jakoi i préva a povinnosti vzniklé na zékladé této smlouvy nebo v
souvislosti s nf, se fidf zékonem 6. 89/2012 Sb., obéanskj zékom’k.
Tato smlouva mfiie bit ménéna pouze pisemné, a to dodatkem odsouhlasenym a
podepsanym obéma smluvnimi stranami.
Ve§kcré pisemnosti dle této smlouvy budou doruéovény osobné nebo zasilény poétou na
adresu druhé smluvm’ strany uvedenou v zzihlavi této smlouvy, pfipadné na adresu, kterou
si smluvnf strany pisemné sdéll’ v prfibéhu trvzim’ této smlouvy.
Ohledné doruéovém’ pisemnostf dle této smlouvy se uplatnl’ domnénka doby dojitf dle ust.
§ 573 obéanského zékom’ku.
Smluvm’ strany se zavazujf vykonat ve§kerfi jednfim’, jichi je podle této smlouvy, prfivnich
pfedpisfi (‘Ei z jiného dfivodu zapotfebi k tomu, aby do§lo k plné realizaci transakcf
piedvidanych touto smlouvou, a to i v pffpadech, kdy to tato smlouva vjslovné
nczmifiuje.
Jeuli nékteré ustanovem’ te'to smlouvy neplatné, relativné nel’léinné nebo nevynutitelné Ei
stane-li se takovym v budoucnu, je éi bude neplatné, relativné nefiéinné nebo
nevynutitelné pouze toto ustanoveni a nedotyké se to platnosti a vynutitelnosti
ustanovenich ostatm’ch. Smluvm’ strany se zavazuji vadné ustanoveni bezodkladné
nahradit ustanovenim bezvadnjm, které v nejvy§§i moiné mife bude odpovfdat obsahu a
fiéelu vadného ustanovenf.
Tato smlouva naié fiéinnosti dnem zvex‘ejnéni v registru smluv dle zékona 6. 34012015
Sb., v platném zném’, s tfm, ie zhotovitel vy’lslovné souhlasi se zvefejném’m dle zékona é.
340/2015 Sb. v platném znénf.
Tato smlouva je vyhotovena vc tf'ech stejnopisech s platnostf originélu, pf'iéemi
objednatel obdrii dvé a zhotovitel jedno vyhotovem’.
Osobm’ fidaje obsaiené v této smlouvé budou Muzeem Beskyd Frydek-Mistek,
pfispévkovou organizacn’ zpracovévény pouze pro (16e plném’ prév a povinnosti

vyplivajfcfch z te’to smlouvy; k jinym fiéelfim nebudou tyto osobm’ fidaje Muzeem Beskyd
FrydekuMistek, ph’spévkovou urganizaci pouiity.
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lL Muzeum Beskyd Frydek-Ml’stek, ph’spévkova’l organizace pfi zpracovfivéni os
fidajfl dodriuje platné pra’wnl’ pfedpisy. Podrobné informace o ochrané osobm’ch fidajfi jsou
uvedeny na oficiélm’ch webovych strénkéch Muzea Beskyd Frydek-Ml’stek, pf‘ispévkove’
organizace, www.muzcumbeskyd.com a www.hradhukvaldy.eu

12. Smluvnf strany prohla§uji, 2e tuto smlouvu uzavfely na zékladé va’liné a svobodné ville,
smlouvu proéetly, jejl’mu obsahu porozumély.

13. Smluvm’ strany prohla§uji, ie k tomuto prévm’mu jedne’tnf nebyly pfinuceny hrozbou
télcsného nebo duéevm’ho nésili a zérovefi vyluéuji, ie by byla tato smlouva uzavi‘ena za
pouiitf lsti a na dfikaz toho pfipojujl’ své vlasmoruém’ podpisy.

Ve Fridku -M1’stku dne 13. 10. 2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

I+I

Mgr. Stanislav bovskfi Bc. Mair'ihiflech

V souladu 5e zfikonem 320/200! Sh. v platné
. .Llnda Jemelkové, D]S.. sprévce rozpoélu ..... ..
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