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SMLOUVA O DÍLO

C.

uzavřená ve smyslu ustanoven 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákon ku,
v platném zn n

mezi t mito smluvn mi stranami:

1. Objednatelem:

M sto Bene ov

se s dlem: Masarykovo nám st 100, 256 01 Bene ov

zastoupen : Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou m sta

Ičo: 00231401

DIČ: CZ00231401

Bankovn spojen : Česká spořitelna a.s.

Č slo účtu: 320035309/0800

a

2. Zhotovitelem:

Vodohospodářská společnost Bene ov s.r.o.

se s dlem: Černoleská 1600

zastoupen : Pierre-Alexander Ségre ředitel společnosti jednaj c na základ plné moci
IČO: 47535865

DIČ: CZ 47535865

Bankovn spojen : KB banka

č slo účtu: 5907111/0100

ta kto:

Základn ustanoven

1. Tato smlouva o d lo (dále také jen smlouva ) je uzavřena na základ usnesen Raby m sta

Bene ov č. 215-7/2017/RM, ze dne 15.03.2017, v rámci akce odstran n havárie na m stské

vodohospodářské infrastruktuře, s názvem Oprava havárie kanalizace v ulic ch Bezručova a

Zapova .

2. Podkladem pro uzavřen této smlouvy je nab dka zhotovitele ze dne 28.02.2017 ve form

polo kového rozpočtu.

3. Zhotovitel závazn prohla uje, e je na základ př slu ného ivnostenského oprávn n oprávn n

vykonávat činnost sm řuj c k proveden d la dle této smlouvy, e disponuje v emi právn mi,

technick mi i personáln mi předpoklady, kapacitami a odborn mi znalostmi v ech předpisů

včetn znalost ČSN, které jsou nutné k proveden d la dle této smlouvy, a e je tak schopen
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zajistit spln n sjednaného předm tu smlouvy, e se seznámil se zadávac dokumentac

objednatele v souvisej c m zadávac m ř zen a se v emi podklady, které mu byly objednatelem

poskytnuty a nemá vůči nim ádné v hrady, připom nky ani po adavky a pova uje je za vhodné a

dostatečné pro řádné pln n předm tu smlouvy, a e je schopen podle tohoto zadán předm t

smlouvy odborn provést v po adovaném rozsahu a za cenu uvedenou v nab dce zhotovitele.

Dále zhotovitel prohla uje, e bude v maximáln m ře chránit zájmy objednatele před ve ker mi

ztrátami, kodami a zbytečn mi v daji.

II.
Předm t smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpeč s nále itou odbornou

péč pro objednatele stavebn práce spoč vaj c ve stavebn ch prac ch rekonstrukce, oprava

kanalizačn ho potrub včetn revizn ch achet v konkrétn m vymezen , způsobem a v rozsahu,

kter je specifikován v nab dkovém rozpočtu, kter se stává ned lnou součást této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést d lo vlastn jménem a na vlastn odpov dnost.

3. Předpokládan standardn rozsah prac (d la):

- proveden stavebn ch prac dle odst. 1 tohoto článku

- Kompletn zař zen staveni t po celou dobu stavby

- Dopravn opatřen vyvolaná stavbou

- Zaji t n údr by veřejn ch komunikac a komunikac pro p dotčené stavbou

- Odvoz a likvidace odstran ného materiálu

- Uveden v ech ploch a pozemků dotčen ch stavbou do původn ho stavu a zaji t n předán

jejich majitelům

4. Součást d la jsou i ve keré souvisej c stavebn práce a vedlej v kony neuvedené v nab dkovém

rozpočtu, nutné k řádnému dokončen a předán kompletn ho d la.

5. Zhotovitel se současn zavazuje provést ve keré zm ny d la a v cepráce pokud budou

objednatelem vy ádány.

6. Objednatel se zavazuje řádn a včas provedené d lo převz t a zaplatit zhotoviteli cenu ve v i a

způsobem ujednan m v této smlouv .

7. M stem pln n je katastráln územ Bene ov u Prahy, na pozemc ch parc. č. 3324/1 a 3328.
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III.
Doba pln n a m sto pln n

1. Zhotovitel se zavazuje provést d lo ve sjednané dob :

term n realizace: od 20. března 2017 do 31. srpna 2017.

2. Pokud zhotovitel připrav bezvadné d lo k odevzdán před sjednan m term nem, zavazuje se

objednatel převz t toto d lo v nab dnutém zkráceném term nu.

3. Dodr en času pln n předm tu smlouvy je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele se

zhotovitelem a na podm nkách stanoven ch v této smlouv .

4. Pokud se časové pln n stane nemo n m z důvodů tzv. vy moci, nevhodn ch klimatick ch

podm nek (např. trvalé nebo př valové de t , vichřice, poklesy denn teploty pod bodu mrazu

apod.) a dal ch př padn ch klimatick ch a jin ch jevů, při jejich vzniku a trván nen z důvodu

dodr en technologick ch postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany ivota, zdrav a majetku

mo né soustavné provád n prac , uprav se doba pln n o dobu jejich trván . daj o této

skutečnosti bude zhotovitelem zapsán ve stavebn m den ku a jeho v rohodnost potvrzena

objednatelem nebo třet nezávislou osobou. Tomuto re imu podléhá té nemo nost řádného

postupu prac zhotovitele le c na stran objednatele.

5. K zahájen přej mac ho ř zen zhotovitel p semn vyzve objednatele nejmén 5 pracovn ch dnů

před zahájen m přej mky.

6. O předán a převzet dokončeného a bezvadného d la bude ob ma smluvn mi stranami sepsán

p semn protokol.

7. M stem pln n je katastráln územ Bene ov u Prahy, na pozemc ch parc. č. 3324/1 a 3328.

Iv.
Cena d la

1. Cena za zhotoven d la v rozsahu či. II. této smlouvy je stanovena jako cena pevná, konečná za

kompletn d lo.

2. Cena za zhotovené d lo čin :

Cena bez DPH 5 826 645,00 Kč

DPH 21% 1223595,4OKč

Cena za d lo celkem včetn DPH 7 050 240,40 Kč

3. Ujednaná cena d la je cenou nejv e př pustnou a je mo no ji překročit pouze z po adavku

objednatele a pouze tehdy, pokud dojde při vlastn realizaci ke zm n předm tu veřejné

zakázky. Za zm nu se pova uje taková zm na vy ádaná ze strany objednatele, při které dojde ke

zv en nebo sn en rozsahu oproti cenové nab dce.
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4. Součást celkové ceny d la jsou práce a dodávky, které v cenové nab dce nebo popise d la

uvedeny nejsou, ale o kter ch zhotovitel vzhledem ke sv m odborn m znalostem v d t m l

nebo v d t mohl.

5. Cenu d la je mo né zm nit v př pad zm n sazby dan z přidané hodnoty (dále je DPH ), a to

tak, e zhotovitel přič tá ke sjednané cen bez DPH da z přidané hodnoty procentn sazb

odpov daj c zákonné úprav účinné k datu uskutečn ného zdanitelného pln n .

6. Nab dkovou cenu nelze překročit z vůle zhotovitele. Na ve keré zm ny jak předm tu d la, tak

zm ny nab dkové ceny mus b t uzavřen dodatek ke smlouv o d lo.

7. Ujednaná cena za zhotoven d la odpov dá nab dkové cen uvedené v polo kovém rozpočtu,

kter byl zhotovitelem předlo en jako to součást nab dky. Uveden polo kov rozpočet je

ned lnou součást této smlouvy (př loha č. 1 této smlouvy).

V.
Platebn podm nky

Í. hrada za pln n smlouvy bude provád na na základ da ov ch dokladů (faktur), vystaven ch

zhotovitelem s nále itostmi ujednan mi n e v odst. 3. Zhotovitel je oprávn n vystavit da ov

doklad po dodán a převzet řádn provedeného d la, př p. části d la.

2. Provedené práce a dodávky, ocen né podle polo kového rozpočtu a nerozporované

zadavatelem, budou hrazeny na základ soupisu proveden ch prac . Zadavatel a technick dozor

zadavatele maj lhůtu 7 dn k posouzen a odsouhlasen správnosti soupisu. Tento soupis

proveden ch prac bude př lohou faktury.

3. V echny faktury zhotovitele budou předkládány v jednom vyhotoven a mus spl ovat v echny

nále itosti platebn ch dokladů podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném

zn n a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictv v platném zn n , zejména:

označen faktury a č slo,

obchodn název a s dlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,

předm t pln n a den spln n ,

den vystaven faktury a lhůtu splatnosti, tj. 30 dnů ode dne doručen faktury objednateli,

datum zdanitelného pln n ,

označen banky a č slo účtu, na kter má b t placeno,

fakturovanou částku vč. DPH, základ dan , sazbu dan , v i dan ,

raz tko zhotovitele a podpis oprávn né osoby zhotovitele.

4. Doba splatnosti da ov ch dokladů čin 30 kalendářn ch dnů ode dne doručen da ového dokladu

objednateli.

5. Platby budou prob hat a do v e 90 % ceny pln n veřejné zakázky. Zhotovitel souhlas s t m, e

10 % ceny d la bude objednatelem zadr eno jako pozastávka na odstran n př padn ch vad a
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nedod lků stanoven ch protokolem o předán a převzet d la. Tato pozastávka bude uvoln na do

14 dnů od dne, kdy si ob smluvn strany v Zápisu o odstran n vad a nedod lků vzájemn

p semn potvrd , e vady a nedod lky byly řádn a úpln odstran ny.

6. Objednatel je oprávn n před uplynut m lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli j m vystavenou fakturu,

pokud nebude obsahovat nále itosti uvedené v této smlouv , př padn dal nále itosti

stanovené právn mi předpisy. Ve vráceném dokladu mus vyznačit důvod vrácen . Nová lhůta

splatnosti zač ná b et doručen m opravené faktury objednateli.

VI.

Záručn doba a odpov dnost za vady

1. Zhotovitel provede d lo na své nebezpeč a nese odpov dnost za proveden d la.

2. Zhotovitel odpov dá za to, e předm t smlouvy je zhotoven podle podm nek smlouvy a v záručn

dob bude m t vlastnosti dohodnuté touto smlouvou.

3. Zhotovitel se zavazuje v průb hu záručn doby zaji ovat bezplatné odstra ován objednatelem

řádn reklamovan ch vad.

4. Zhotovitel neodpov dá za vady d la, které byly způsobeny pou it m podkladů a v c poskytnut ch

objednatelem a zhotovitel ani při vynalo en ve keré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo

na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pou it trval.

5. Záručn doba je 60 m s ců na provedené stavebn práce a materiál (mimo práce a materiály

dodané objednatelem).

6. Lhůtu pro odstran n reklamovan ch vad sjednávaj ob smluvn strany podle povahy a rozsahu

reklamované vady. Nedojde-li mezi ob ma stranami k dohod o term nu odstran n

reklamované vady, plat , e reklamovaná vada mus b t odstran na nejpozd ji do 15-ti dnů ode

dne uplatn n reklamace objednatelem.

7. Objednatel se zavazuje, e př padnou reklamaci uplatn bezprostředn po jej m zji t n .

8. V př pad , e zhotovitel odstranil záručn vady, je povinen provedenou opravu objednateli

protokolárn předat.

9. Záručn doba na reklamovanou část d la se prodlu uje o dobu, která uplynula od doručen

reklamace vady do doby jej ho odstran n .
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zhotovitele. Zhotovitel hrad ze svého v echny správn poplatky v souvislosti s u ván m

veřejn ch ploch a komunikac .

11.Zhotovitel je odpov dn za to, e při provád n smluvn ch v konů budou dodr eny platná

zákonná ustanoven a úředn předpisy pro ochranu krajiny, ivotn ho prostřed , př rody a

vodn ch zdrojů. Zhotovitel mus při provád n v konů postupovat tak, aby nezávisle na

zákonn ch předpisech a úředn ch nař zen ch nebyly na ivotn m prostřed a vodn ch zdroj ch

v oblasti m sta pln n způsobeny ádné kody, převy uj c nutn rozsah pro provád n stavebn ch

v konů.

12.Př padné kody, které vznikly v průb hu stavby objednateli nebo třet m osobám vinou

zhotovitele, u hrad zhotovitel.

13.Zhotovitel je povinen provést likvidaci zař zen staveni t , úklid a uveden stavbou dotčen ch

pozemků do předchoz ho stavu na své náklady a nejpozd ji do předán d la.

VIII.
Odstoupen od smlouvy

1. Objednatel mů e od smlouvy odstoupit i před dokončen m prac zjist -li, e provád né práce i

přes upozorn n jsou nekvalitn nebo docház k prodlen při provád n prac .

2. Objednatel je oprávn n od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel v průb hu provád n d la

přestane spl ovat základn a profesn kvalifikačn předpoklady dle zákona č. 137/2006 Sb., o

veřejn ch zakázkách v platném zn n po adované v zadávac m ř zen .

3. Objednatel je oprávn n odstoupit od smlouvy, jestli e zhotovitel poru zvlá záva n m

způsobem jakékoliv ustanoven této smlouvy a přes p semnou v zvu objednatele neodstran

následky takového poru en (pokud tyto následky mohou b t odstran ny), nebo zhotovitel sv m

jednán m nebo opomenut m opakovan neposkytuje potřebnou součinnost, č m ohro uje

zhotoven d la.

4. V př pad odstoupen od této smlouvy uhrad objednatel zhotoviteli k datu právn ch účinků

odstoupen ve kerá dosud řádn poskytnutá pln n .

5. Zhotovitel je oprávn n odstoupit od této smlouvy, jestli e objednatel sv m jednán m nebo

opomenut m zvlá záva n m způsobem ohrozil zhotoven d la a i přes p semnou v zvu

zhotovitele nezajistil v přim řené dob nápravu nebo neučinil opatřen sm řuj c k odstran n

závadného stavu, nebo objednatel sv m jednán m nebo opomenut m opakovan neposkytuje

potřebnou součinnost, č m ohro uje zhotoven d la.

6. Odstoupen nabude účinnosti dnem doručen druhé stran , za doručené se odstoupen pova uje i

tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmař doručen nebo doručen bez důvodu

nepřevezme.
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doručován objednateli: doručován zhotoviteli:

adresa: Masarykovo nám. 100 Černoleská 1600

256 01 Bene ov 256 01 Bene ov

č slo faxu: 317721256

č slo telefonu: 317754162 840 205 206

e-mail adresa: hocek@benesov-city.cz kuzelka@vhs-sro.cz

kontaktn osoba: Jan Hocek Ing. Pavel Ku elka

4. Objednatel je z titulu svého postaven investora stavby oprávn n provád t kontroln a dozorč

činnosti jako technick dozor objednatele fdale take jen jako TDO ). TDO je oprávn n

zejména:

- zastupovat objednatele při jednán ch se zhotovitelem, gen. projektantem, stavebn m úřadem,

- přeb rat práce a dodávky, které budou v dal m postupu prac zakryty, nebo se stanou

nepř stupn mi, včetn prac na vodot sn ch izolac ch a izolac ch zvukov ch,

- provád t kontrolu kvality d la,

- provád t kontrolu odstra ován vad a nedod lků a potvrditjejich odstran n ,

- odsouhlasovat zm ny projektové dokumentace.

5. Zhotovitel bere na v dom , e se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanoven m 2

p sm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finančn kontrole ve veřejné správ a o zm n n kter ch

zákonů, v platném zn n , osobou povinnou spolupůsobit při v konu finančn kontroly

provád né v souvislosti s úhradou zbo nebo slu eb z veřejn ch v dajů nebo z veřejné finančn

podpory.

6. Zhotovitel je povinen předlo it objednateli seznam subdodavatelů a ve keré údaje

O subdodavatel ch v rozsahu a ve lhůtách stanoven ch v 147a zákona č. 137/2006 Sb.

O veřejn ch zakázkách, v platném zn n .

7. Zhotovitel souhlas se zveřejn n m této smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č.

137/2006 Sb. O veřejn ch zakázkách, v platném zn n . Zhotovitel současn souhlas s t m, aby

byla tato smlouva uveřejn na postupem dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s t m, e

souhlas se zpracován m a se zveřejn n m sv ch ve smlouv uveden ch identifikačn ch údajů v

registru smluv.

8. Objednatel dopředu vylučuje postoupen jak chkoliv splatn ch i nesplatn ch pohledávek, práv a

závazků zhotovitele vůči objednateli ztéto smlouvy o d lo nebo zjej části na třet osobu

(postupn ka) bez předchoz ho p semného souhlasu objednatele a současn odm tá osvobozen

zhotovitele (postupitele) podle 1898 zákona č. 89/2012 Sb., občansk zákon k, pokud by

k takovému postoupen do lo.

Bezručova,Zapova havárie kanalizace
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