
é.smlouvy objednatele:2022/02/019/86 'V ‘

Tn nec § iv 6. smlouvy zhotovitele: 5&5 70* : 0657237

SMLOUVA 0 Dim
uzavFena dle § 2586 a nésl. zékona 6. 89/2012 8b., obéanského zékoniku. ve znéni pozdéjéich _ _.

pfedpisfl (déle jen ,,smlouva“) mezi témito smluvnimi stranami: ,

1. statutérni mésto Tfinec
adresa: Jablunkovské 160, Tfinec, PSC: 739 61
zastoupeno: RNDr. Véra PALKOVSKA, primétorka
oprévnén jednat ve vécech smluvnich: RNDr. Véra Palkovska’, primétorka
oprévnén jednat ve vécech technicch:

oprévnén jednat ve vécech reklamaci:

ICO: 00297313
DIC: cz00297313
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
6.06m:

jako objednatel na strané jedné (déle jen ,,objednatel“)

a

2. Strojirny a stavby Tfinec, a. s.

sidlem: Prflmyslové 1038, Staré Mésto, 739 61 TFinec
zastoupena:

oprévnén jednat ve vécech smluvnich:
oprévnén jednat ve vécech technickym
opra’vnén jednat ve vécech reklamaci:
160: 47674539
016: CZ47674539
e-mail: —
bankovni spojeni: CSOB, a. 5.
<5- Uétu: —

jako zhotovitel na strané druhé (déIe jen ,,zhotovitel“),

(spoleéné déle jen ,,smluvni strany“).

Tato smlouva se mezi vyée uvedenymi smluvnimi stranami uzaviré na zékladé VX/sledku
vybérového Fizeni na zadéni vefejné zakézky malého rozsahu s nézvem: ,,Uprava prostranstvi
u MMT — ll. etapa“ a ,,MM Tfinec — sanace suterénniho zdiva — I. etapa“.



C. smlouvy objednatele: 2022/02/019/Se

é. smlouvy zhotovitele:

I.
PREDMET SMLOUW

1. Predmétem této smlouvy je oprava komunikace a parkovaci sténi pred vstupem do budovy a
zaizolovéni vnéjéi strany budovy, oprava soklové omitky, VS/ména suterénnich oken, vybourénl
rampy, L'Iprava zelené véetné nésledné péée, a to vée v rémci akce s nézvem:
,,Uprava prostranstvi u MMT — II. etapa“ a
,,MM Tf'inec — sanace suterénniho zdiva —- I. etapa“

(déle jen ,,stavba“ nebo ,,dilo“) :

Dilo se sklédé séésti ,,Uprava prostranstvi u MMT - ||. etapa“, které bude provedeno dle
projektové dokumentace zpracované lng. Magdou Hermanovou dne 11/2021, déle dilo ,,MM
Trinec - sanace suterénniho zdiva — I. etapa“, které bude provedeno dle projektové
dokumentace zpracované spoleénosti RM - PROSTAV SILESIA s. r. o. dne 04/2021 pod
é. PR25/20 (déle jen ,,projektové dokumentace“) a zpracovéni dokumentace skuteéného
provedeni stavby. Déle dilo také zahrnuje triletou néslednou pééi. Zhotovitel je povinen provést
dilo rovnéi vsouladu spodminkami pro provedeni stavby stanovenYmi pravomocnym
stavebnim povolenim, které mu objednatel predé nejpozdéji pied zahéjenim realizace stavby.
Zhotovitel prohlaéuje, 2e je odborné zpflsobily k zajiéténi predmétu plnéni podle této smlouvy.

2. Provedenl’m stavby se rozumi L'Iplné, funkéni a bezvadné provedeni véech stavebnich
a montéinich praci, konstrukci, dodévek materiélfl, technickSIch a technologiokych zafizeni,
véetné véech éinnosti spojenych s plnénim pfedmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni dl’la do
uiivéni. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

a) zajistit vytyéeni inienyrskych siti a zajistit nezbytné opatfeni nutné pro neporuéeni
veékech inienyrskfmh siti béhem vystavby,

b) zajistit véeohny nezbytné prl‘Jzkumy nutné pro Fédné provédéni a ukonéeni dila
v névaznosti na vysledky prfizkumfl predloienyoh objednatelem,

c) zajistit a provést véechna opatreni organizaéniho a stavebné technologického charakteru
k Fédnému provedeni dila,

d) zfidit a odstranit zarizeni mista, na kterém se provédi stavebni éinnost (déle jen
,,staveniété" véetné zajiéténi napojeni na inienYrské sité,

e) provést bezpeénostm’ opatreni na ochranu osob a majetku (zejména chocI a vozidel
v mistech dotéenych stavbou),

f) provést opatreni k doéasné ochrané vzrostlych stromO, jei maji byt zachovény,
g) zpracovat dilenskou a vyrobni dokumentaci potfebnou pro provedeni stavby,
h) zajistit ostrahu stavby a staveniété, materiélfl a strojtl na staveniéti,
i) zajistit bezpeénost préce a ochrany iivotniho prostredi,
j) projednat a zajistit pfipadné zvléétni uiivéni komunikaci a verejnych ploch véetné uhrady

vymérenSIch poplatkfl a néjemného, zajistit povoleni k uzavirkém,
k) zajistit dopravni znaéeni k dopravnim omezenim, jejich adribu, pfemist’ovém’ a nésledné

odstranéni,
l) zajistit a provést véechny predepsané 6i dohodnuté zkouéky a revize vztahujici se k

provédénému dilu véetné pofizeni protokolfl, zajistit atesty a doklady o poiadovany'Ich
vlastnostech vyrobkfl (prohlééeni o shodé),

m) zajistit odvoz, uloieni a Iikvidaci odpada v souladu s prévnimi pfedpisy,
n) uvést Véechny povrchy dotéené stavbou do pflvodniho stavu (komunikace, chodniky,

zelefi, pfi'kopy, propustky apod.),
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é. smlouvy objednatele: 2022/02/019/Se
é. smlouvy zhotovitele:

o) zajistit vlastni podruiné méfeni pro odbér vody, elektfiny,
p) oznémit zahéjeni stavebm’ch praci v souladu s pravomocnymi rozhodnutI’mi a vyjédfenimi

napF. sprévcflm siti apod.,
q) dodréet podminky stanovené (ve smlouvéch éi vjinych dokumentech) sprévci

inienyrskych siti, stanovené dotéenYmi orgény a vlastm’ky vefejné dopravnI' a technické
infrastruktury,

r) splnit podmI'nky vyplyvajl'ci zdzemniho rozhodnuti, stavebm’ho povoleni nebo jinych
dokladfl, vyjédfeni, stanovisek éi smluv tykajicich se dila,

s) zajistit koordinaéni a kompletaéni éinnost celé stavby,
t) provédét denni IZIid staveniété, prflbéiné odstrafiovat zneéiéténi komunikaci éi ékod na

nich,
u) oplotit staveniété nebo jinakjej vhodné zabezpeéit,
v) oznaéit staveniété v souladu s prévnimi pfedpisy,
w) zajistit v prflbéhu realizace dI’la plnou souéinnost véech svS/ch zéstupcfl se zéstupci

projektanta, objednatele, technického dozoru stavebnika, koordinétora BOZP, budouciho
provozovatele, vlastnikfl a sprécI inienYrsch siti, pfipadné s ostatnimi IJéastniky
I’Jzemniho a stavebniho Fizeni a vlastniky okolnich nemovitosti.‘

Pro nastaveni komunikace, vyménu dat, sprévu. archivaci dat a nastaveni procesniho Fizenf
zakézek vjednom sdileném prostfedi vyuiivé objednatel spoleéné datové prosti‘edi tzv.
Common Data Environment (déle jen ,,CDE“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For
Projects. Po podpisu této smlouvy ziské zhotovitel do prostfedi CDE pfistup véetné zékladniho
uiivatelského ékoleni. Do této aplikace budou nésledné v prI‘Jbéhu realizace zakézky pravidelné
vkléda’ny fotografie, zépisy z kontrolnich a‘ZI, zépisy BOZP, certifikéty, revize, soupisy praci ve
formétu *.ecp a daléi dokumenty nutné k pfedéni stavby uiivateli. Na konci realizace zde bude
rovnéi vloien projekt skuteéného provedeni stavby. Veékeré dokumenty uklédané do CDE
systému budou v nativnim grafickém formétu programI‘iI (napi: *.doc, *.x|s, *.pdf, *.jpeg, *.dwg,
*.ifc, *.ecp).
Zhotovitel odevzdé v rémci pfedéni staveniété objednateli nabidkovy rozpoéet stavebnich praCI’,
dodévek a sluzeb zpracovany v podkladu poskytnutém v rémci vybérového rizeni objednatelem
(lformét* .xls) v elektronické podobé.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude provedena podle na’sledujicich zésad:
a) do projektové dokumentace budou zfetelné vyznaéeny véechny zmény, k nimi doélo

v prflbéhu provedeni dila,
b) ty éésti projektové dokumentace, u kterych nedoélo k iédnym zméném, budou oznaéeny

népisem ,,beze zmén“,
c) kaidy Wkres (v tiéténé formé) dokumentace skuteéného provedeni stavby bude opatFen

jménem a pfijmenim zpracovatele dokumentace skuteéného provedeni stavby, jeho
podpisem, datem a razitkem zhotovitele,

d) u vykresfl obsahujicich zménu proti projektové dokumentaci bude umistén odkaz na
zménovy list,

e) projektové dokumentace bude pfedéna v elektronické podobé ve formétech: *.dwg, *.x|s,
*.doc, *.pdf, *.ifc, do spoleéného datového prostFedi investora.

' Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude pfedéna objednateli nejpozdéji v den pfevzeti
dila objednatelem ve tfech vyhotovenich v tiéténé a 1x v digitélni podobé. .
Geodetické zaméfeni skuteéného provedeni dila bude provedeno a ovéfeno oprévném’Im
zeméméfickym inienyrem a bude pfedéno objednateli 3x v tiéténé a 1x v elektronické formé.
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8.

10.

11.

12.
13.

c. smlouvy objednatele: 2022/02/019/Se
c. smlouvy zhotovitele:

Préce a dodévky, které v projektové dokumentaci obsaieny nejsou a na jejichi provedeni
Objednatel trvé nebo s jejichi provedenim nad sjednany rémec dila souhlasi, se nazy’lvaji
vicepréce. Objednatel si vyhrazuje prévo omezit éi zmenéit pfedmét smlouvy o préce a dodék,
které jsou obsaieny v dokumentaci a jejichi provedeni nepoiaduje, coi se poté povaiuje za
ménépréce.
Objednatelje oprévnén, i v prflbéhu provédéni dila, poZadovat zémény materiéll‘] oproti pflvodné
navriem'Im a sjednanym materialism, a to pfi zachova’ni stejné kvality. Zhotovitel je povinen na
tyto poiadavky objednatele pfistoupit. Pokud v prflbéhu provédéni dila bude zhotovitel
poiadovat zéménu materiélfl oproti pflvodné navrienym a sjednanYm materiélflm, a to pfi
zachovéni stejné kvality, mflie je realizovat pouze po pfedchozim odsouhlaseni ze strany
objednatele (pokud tyto zmény nemajl' vliv na cenu dila, pak postaéi odsouhlaseni zéstupcem
objednatele ve vécech technicch formou zménového listu, pokud véak tyto zmény maji vliv na
cenu dila, mohou bin realizovény po jejioh odsouhlaseni formou dodatku k této smlouvé).
Zhotovitel potvrzuje, 2e se k datu podpisu této smlouvy seznémil s rozsahem, obsahem
a povahou dila, Fédné pfekontroloval projektovou dokumentaci, kterou pfevzal, tj. tzn. textovou
éést, popis praci, vykresovou éést, vyja’dfeni a stanoviska orgént‘], organizaci, vlastnikL":
a sprévcfit inienyrskych siti, vykaz vymér, a véechny nejasné podminky pro realizaci si vyjasnil
se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohll'dkou mista stavby. Déle
potvrzuje, 2e jsou mu znémy veékeré podminky technické, kvalitativni, mistni podminky na
staveniéti a jiné podminky nezbytné k Fédné realizaci dila.
Objednatel se zavazuje pfedmét dila bez vad a nedodélkfl pfevzit ve smluvné sjednané dobé
azaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podml’nek déle
stanovenSIch.
Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost a na své nebezpeéi.
Zhotovitel je povinen dodriet poddodavatelské schéma pfedloiené v nabidce v rémci
zadévaciho. fizeni, které je pfilohou a nedl'lnou souéésti této smlouvy (pfiloha ("3. 2). Bude-li chtit
zhotovitel pouiit pro provedeni dila jiného poddodavatele nei je uvedeno v pfiloze 6:. 2 k této
smlouvé, je zhotovitel povinen tuto zménu sdélit objednateli. O této skuteénosti musi bYt
proveden zéznam zhotovitele ve stavebnim deniku a odsouhlasen objednatelem, v opaéném
pfipadé neni zhotovitel oprévnén poddodavateli umoinit préci na stavbé. Dochézi—li ke zméné
poddodavatele, jehoi prostfednictvim zhotovitel prokézal kvalifikaci, je zhotovitel povinen
nahradit takového poddodavatele pouze takovym subjektem, ktery rovnéi splfiuje prokazovanou
éa’st kvalifikace. Nedodrz'i-li zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené v pfiloze ("3.2 této
smlouvy nebo nenahradi-Ii zhotovitel poddodavatele odpovidajicim subjektem dle pfedchozi
véty, je toto povaiovéno za podstatné poruéeni této smlouvy a Objednatel mflie od této smlouvy
odstoupit.

n. _
DOBA A MiSTO PLNENi

Zhotovitel je povinen pfevzit staveniété do 5 pracovnich dnt‘] ode dne doruéeni vyzvy k pfevzeti
staveniété, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. O pfedéni staveniété bude zhotovitelem
vyhotoven zépis. Zhotovitel je povinen zahéjit realizaci dila nejpozdéji do 3 pracovnich dnfl ode
dne protokolérnl’ho pfedéni staveniété. Pokud zhotovitel nezahéji realizaci dila ve stanovené
lhflté, je Objednatel oprévnén od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen provést dilo v rozsahu ,,Uprava prostranstvi u MMT -— ll. etapa“, ,,MM Tfinec
— sanace suterénniho zdiva — I. etapa“ v terminu do 90 kalendéfnich dnfl od protokolérnl’ho
pfedéni staveniété. Smluvni strany se dohodly, 2e provedenim dfla se rozumi jeho fédné
ukonéeni a pfevzeti dila objednatelem. Smluvni strany se dohodly, Ze fédnym ukonéenim dfla
se rozumi, ie dilo nebude vykazovat iédné vady ani nedodélky. Objednatel véak mflée pfevzit
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é. smlouvy objednatele: 2022/02/019/Se
C. smlouvy zhotovitele:

i dilo, které vykazuje drobné vady nebo nedodélky, nebrénici uiivéni dI'la. Pfi predéni a prevzeti
dila s drobnymi vadami a nedodélky se v zépise o predém’ a pfevzeti sjedné termin, ve kterém
je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodélky odstranit.

. V pfipadé, 2e 0 to objednatel poéédé, preruéi zhotovitel pra’ce na dile. Zhotoviteli z takového
pferuéem’ za iédnych okolnosti nemflie vyply'Ivat prévo na IZIétovéni jakyohkoliv smluvnI’ch pokut,
navyéeni cen 6i néhrad ékod. Vpripadé preruéeni praci na strané objednatele se 0 dobu
preruéeni prodluiuje termin pro dokonéeni dila.

. K posunuti terminu provedeni praci na dI’Ie mflie dojit v pripadé, fie nastanou takové klimatické
podminky, které vzhledem ke své povaze bréni provédéni praci na dile a bréni dodrienI’
technologickych postupCI. O existenci nepriznivych klimatickych podminek musi zhotovitel uéinit
zépis ve stavea’m deniku, objednatel zépisem ve stavebnim deniku uvede, zda
s neprovédénim dila z tohoto dflvodu souhlasi. V pripadé souhlasu objednatele s neprovédénim
dila. se termin provedeni praci na dile dle této smlouvy posouvé o dobu, po kterou zhotovitel
nemohl pra'ce na dile z dI‘ZIvodu klimatickf/ch podminek provédét.
Pfilohou této smlouvy je Casovy harmonogram obsahujici terminy provédénych praci
(priloha 6. 3).
Mfstem plnénije TFinec tip. 160, parc. é. 926/9, 926/10, 926/11, 926/12, 2207/1, 2207/6, 2207/8
v k.I’J. Trinec.

III.
CENA DiLA

. Cena dila je sjednéna v souladu s nabidkovou cenou uvedenou v nabidce zhotovitele, které Ie
zavaznym podkladem pro uzavreni této smlouvy a které cini:

Cena v Kc"; bez DPH
Uprava prostranstvi u MMT - ll. etapa 2.170.077,00
MM Trinec — sanace suterénniho zdiva - I. etapa 3.061 .740,00
Nésledné péée — 1. rok 130.058,00
Nésledné péée — 2. rok 84.99900
Nésledné péée - 3. rok 110.371 ,00

5.557.245,00
Cena celkem v Ké bez DPH

K cené dila bez DPH bude pripoétena dafi z pridané hodnoty dle platnYch prévnioh pfedpisfl.

Dilo nebude vyuiivéno ani éésteéné pro ekonomickou éinnost objednatele. Objednatel jej
pofizuje vyluéné pro vykon verejné sprévy. Pokud jsou poskytnuté stavebni a montéini préoe
zafazené pod éiselnYmi kody 41- 43 klasifikace produkce CZ—CPA, reiim preneseni dafiové
povinnosti dle ust. § 92e zékona 63. 235/2004 8b., 0 dani z pridané hodnoty, v platném znéni,
nebude pouiit.

. Smluvni strany prohlaéuji, 2e diloje zadéno dle rozpoétu, kteryI'e pro obé smluvni strany zévazny
po celou dobu plnéni dle této smlouvy. Poloikovy rozpoéet je pfilohou a nedilnou souéa’sti této
smlouvy (priloha c. 1). Jednotkové ceny uvedené v poloikovém rozpoétu jsou ceny pevné
a neménné po celou dobu realizace stavby.

4. V cené jsou zahrnuty veékeré néklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila.
. Poloikovy rozpoéet slouii kvykazova’ni finaném’ch objemCI provedenych praci a kocenéni
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é. smlouvy objednatele: 2022/02/019/Se

c. smlouvy zhotovitele:

vicepraci a ménépraci.
6. Zména ceny:

a) zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, *dodévek a sluieb, jei maji byt
provedeny naVI'c nebo jei nebudou provedeny do podkladu poskytnutého objednatelem
pfi podpisu smlouvy, ktery bude ve formétu *.ecp a je editovany ve volné éifitelném
softwaru ecPartner,

b) v cené ménépraci je nutno zohlednit také odpovidajici podil nékladfl u polozek tykajICIch
se celé stavby,

c) pokud préce a dodévky tvorICI VIcepréce nebudou v polozkovém rozpoctu obsazeny,,pak
zhotovitel pouiije jednotkové ceny maximélné do vyée odpovidajici cena’m v ceniku URS
(cenové soustava pro stanoveni ceny stavebniho diIa),

d) v pripadech, kdy se dané poloiky v ceniku URS (cenové soustava pro stanoveni ceny
stavebniho dila) nenachézeji, mohou bYt ceny stanoveny individuélni kalkulaci zhotovitele,
ktera’ bude souéésti zménového listu; tato kalkulace podléhé odsouhlaseni objednatelem,

e) u vicepraci a ménépraci bude k cené vyéislena DPH ve vyéi dle prévnich pfedpisfl.
7. V pfipadé zmény ceny dila z dCIvodu ménépraci éi vicepraci jsou smluvni strany povinny uzavrit

dodatek k této smlouvé. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku mé zhotovitel,
v pripadé vicepraci, prévo na jejich I'Jhradu; v pripadé ménépraci se sniii cena dila.

8. V pripadé vzniklé vicepréce - ménépréce béhem realizace stavby je nutné tuto bez zbyteéného
odkladu zpracovat do zménového listu ve formétu *.ecp pFi jejim vzniku, a to nejpozdéji do 2
pracovnich dniI od jejich odsouhlaseni ve stavebnim deniku.

IV.
PLATEBNi PODMiNKY

1. Cena dila za éésti ,,Uprava prostranstvi u MMT - ll. etapa, ,,MM Trinec - sanace suterénniho
zdiva — I. etapa“ bude hrazena na zékladé dI’léich mésiénI’ch dafioch dokladI‘ZI — faktur,
vystavenych objednatelem V prCIbéhu realizace dila, a to vidy za préce provedené v pfedchozim
kalendérnim mésici. Dar'Iové doklady — faktury budou splr'Iovat néleiitosti dafiového dokladu dle
zékona é. 235/2004 8b., obéanského zékoniku, jako i ostatni néleiitosti podle zvla’étnich
prévnich predpisfl (déle jen ,,faktura“). Zélohy nejsou sjednény. Cena dila za éést ,,Nésledné
péée — 1. rok", ,,Nésledné péée — 2. rok“ a ,,Nésledné péée — 3. rok“ bude hrazena vidy
jednorézové, po provedeni praci v prisluéném roce.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli po vystaveni faktury za pfedchozi obdobi podklad ve formétu
*.ecp, pro vyplnéni soupisu provedenS/ch praci za dané obdobi. Poskytnuty podklad bude
obsahovat véechny uzavrené predchozi soupisy, prvni bude zhotoviteli predén hned po podpisu
této smlouvy. Zhotovitel odevzdé vyplnéné a schvélené podklady objednateli vidy nejpozdéji do
5. pracovniho dne nésledujiciho mésice po uskuteénéni diléiho plnéni, a to ve formétu *.ecp,
ktery je editovatelny ve volné dostupném softwaru ecPartner. Instalaéni soubor bude poskytnut
v rémci uzavreni této smlouvy. Objednatel je povinen 89 k tomuto soupisu vyjédfit nejpozdéji do
3 pracovnich dnCI ode dne jeho obdrienl'. Po odsouhlaseni objednatelem je zhotovitel povinen
vystavit fakturu na diléi plnénI', vidy nejpozdéji do 10. pracovniho dne pfisluéného kalenda’fniho
mésice, v némi objednatel odsouhlasil soupis provedenych praci.

3. Souéésti faktury bude soupis provedenych praci a dodévek s uvedenim data a podpisfl
oprévnénych zéstupcfi objednatele a zhotovitele vzéjemné potvrzujici uskuteénéné diléi
zdanitelné plnéni na dile, a to ve dvou vyhotovenich.

4. Smluvni strany se dohodly, 2e fakturaci bude uhrazena cena dI'la a2 do vyiée 90% z celkové ceny
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c. smlouvy objednatele: 2022/02/019/Se
c. smlouvy zhotovitele:

dila. ZbX/vajici éést, tj. 10% z celkové ceny dila, pfedstavuje tzv. ,,zédr2né“ (déle téi ,,zédriné“),
které bude zajiét’ovat fédné plnéni zévazkfl zhotovitele z této smlouvy. PFevezme-li objednatel
dilo s vadami (“2i nedodélky, uhradi objednatel zhotoviteli zédriné do 30 mt: po odstraném’ vad
6i nedodélkfl reklamovanych pfi pfevzeti dila objednatelem. Nebude—li mit dilo v dobé pfevzeti
objednatelem vady, uhradi objednatel zhotoviteli zédliné do 30 dnL": od pfevzeti dila
objednatelem.
Lhflta splatnosti jednotlivé faktury éini 30 kalendéFnich dnfx od jejiho doruéeni objednateli.
Objednatel je oprévnén provédét kontrolu vyL’Iétovany/ch praci dle stavebniho deniku, soupisu
provedenyoh praci a pfimo na staveniéti.
Faktury musi obsahovat éislo smlouvy objednatele a éislo soupisu provedenXIch praci. Souéésti
faktury bude pfiloha — soupis provedenYch praci ocenény podle poloikového rozpoétu
odsouhlaseny objednatelem ve dvou vyhotovenich.

. V pfipadé, 2e faktura nebude obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleiitost nebo
bude obsahovat nesprévné L'Idaje, je objednatel oprévnén fakturu vrétit zhotoviteli s vyznaéenim
dflvodu vréceni. Zhotovitel provede opravu dle pokynCI objednatele, a to vystavenim nové
faktury. Vrécenim faktury zhotoviteli, pi‘estévé béiet pflvodni lhflta splatnosti. Celé lhflta
splatnosti béii znovu ode dne doruéeni nové vystavené faktury objednateli.
Smluvni strany se dohodly, 2e povinnost zaplatit je splnéna dnem odepséni pfisluéné éa’stky
2 flow objednatele.

v.
JAKOST DiLA

. Zhotovitel je povinen dilo provést vsouladu stouto smlouvou, prévnimi pfedpisy, pfikazy
objednatele, projektovou dokumentaci, zadévaci dokumentaci dila, v souladu se schvélenymi
technologickymi postupy stanovenymi platnymi i doporuéenymi éeskitmi nebo evropskSImi
technickymi normami, vsouladu se souéasnym standardem u pouiivanYch technologii
a postupL": pro tento typ dila tak, aby dodriel kvalitu dila.
Dilo se nesmi odchynt od EN, CSN a technickych poiadavkfl na vystavbu, dle kterych je
projektové dokumentace stavby zpracované. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci
stavby musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a technickYm dozorem.

. Jakost dodévanych materiélfl a konstrukci bude dokladovéna pfedepsanym zpflsobem pfi
kontrolnich prohlidkéch a pFi pfedéni a pfevzeti dila.

VI.
PRovADéNi DiLA

. Zhotovitel se zavazuje zabezpeéit pfistup a pfijezd kjednotliv nemovitostem, pokud to
charakter stavby vyéaduje. _

. Zhotovitel je povinen po provedeni praci upravit pozemky dotéené stavbou do pflvodm’ho stavu
a zépisem o pfedéni a pfevzeti je pfedatjejich vlastnikl‘llm.

. Zhotovitel zodpovidé za bezpeénost a ochranu véech osob v prostoru staveniété a je povinen
zabezpeéit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomflckami.

. Zhotovitel je povinen provédét dilo tak, aby nedoélo k ohroiovéni, nadmémému nebo
zbyteénému obtéiovéni okoli stavby. Smluvni strany se dohodly, 2e Zhotovitel odpovidé za
ékodu, kterou zpflsobi objednateli éi tfetim osobém béhem provédéni dila.

. Za L'Jéelem kontroly provédéni dila sjednaji smluvni strany pFi pfedéni staveniété pravidelné
kontrolni dny. Vyvstane-Ii potFeba svolat mimofédny kontrolnl' den, svolé jej objednatel, Zhotovitel
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é. smlouvy objednatele: 2022/02/019/Se
é. smlouvy zhotovitele:

' je povinen zfléastnit se mimofédného kontrolniho dne. O prubéhu a zévérech kontrolniho dne se
poFIdI’ zapis, kjehoi vypracovéni je povinen technicky dozor, a nebude-li ho, pak zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zéstupce (resp. technicky’I dozor) nejméné 3
pracovni dny pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které v daléim postupu budou zakryty nebo
se stanou nepfistupnymi. Pokud tak zhotovitel neuéim’, je povinen umoinit objednateli provedeni
do’dateéné kontroly a nést néklady s tim spojené.

7. O kontrole zakryvanych éésti dila se uéini zéznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele nebo jeho zéstupce (technického dozoru) se zakrytim pfedmétnych éésti
dila. Nedostavi—li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skuteénost do zéznamu ve stavebnim
deniku misto souhlasu objednatele.

8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnostjeho pfikazu.
9. Zhotovitel timto prohlaéuje, 2e bere na sebe nebezpeéi zcela mimofadnych nepfedvidatelnych

okolnosti, které podstatné ztéiuji dokonéeni dIIa. Zhotovitel je také povinen zajistit a financovat
veékeré poddodavatelské préce a nese za né odpovédnost, jako by je provadél sém.

10. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy piedloiit objednateli original nebo
ufedné ovéfenou kopii smlouvy o pojiéténi odpovédnosti zhotovitele za ékodu, kterou mCIZe svou
éinnosti 6i neéinnosti zpusobit v souvislosti s plnénim pfedmétu této smlouvy objednateli 6i
jakékoliv tfeti osobé a odpovédnosti za ékodu z podnikatelské éinnosti (dale jen ,,pojistné
smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, pfip. pojiéténi udriovat v platnosti
a uéinnosti p0 celou dobu trvani této smlouvy. Trvani pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na
poia’déni objednateli prokézat. Objednatel ma mimo jiné prévo odstoupit od této smlouvy,
jestliie zhotovitel nesplm’ jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

VII.
STAVEBNi DENiK

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s pravnimi pfedpisy stavebni denik, a to formou dennich
zéznamu ode dne pfevzetI’ staveniété do pfevzeti celé stavby objednatelem. Tato povinnost se
tyké i staveb podléhajicich souhlasu s provedenim ohlééené stavby.

2. Zépisy v deniku nesmi bylt pfepisovény, éknany, z deniku nesmi byt vytrhova’ny prvni stranky
s originalnim textem. Kaidy zapis musi bSIt podepsén stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho
opr’évnénym zéstupcem.

3. Zhotovitel bude odevzdévat objednateli nebo jeho oprévnénému zéstupci original dennich
zéznamu ze stavebniho deniku pfi provédéné kontrolni éinnosti nebo jej odevzdé pFi pfevzeti
celého dila objednatelem.

VIII.
PREDANI A PREVZETI DiLA

1. Dilo bude pfedano zépisem o predéni a pfevzeti dila, ktery sepiée zhotovitel a bude obsahovat
zejména: oznaéeni dila, oznaéeni objednatele a zhotovitele, éislo a datum uzavfeni této
smlouvy, datum vydéni a éisla stavebnich povoleni, zaha’jenI’ a ukonéeni praci na dile, prohlééeni
objednatele, ie dI’lo pFejimé/nepfejimé, datum a misto sepsa’ni zépisu, jména a podpisy zéstupcu
objednatele a zhotovitele, seznam pfevzaté dokumentace, soupis nékladu od zahéjeni po
ukonéeni dila, termin vyklizeni staveniété, datum ukonéeni zaruky na dilo.

3. Pfi pfedéni dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli doklady o Fadném provedeni dila dle
technickych norem a pfedpisu, provedenf/ch zkouékéch, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, véetné prohlaéeni o shodé.
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é. smlouvy objednatele: 2022/02/019/Se

é. smlouvy zhotovitele:

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnfi po pfevzeti dila objednatelem odstranit zafizenl’
staveniété a staveniété vyklidit.

IX.
ZARUKA ZA DiLo

Smluvni strany se dohodly, ie dilo mé vady, zejména jestliie jeho provedeni neodpovidé
poiadavkflm uvedenym v této smlouvé, pi‘isluény'Im prévnim pfedpisfim, projektové
dokumentaci, technicky’Im normém, jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, pfikazflm
objednatele, nebo pokud neumoifiuje uiivém’, k némui bylo uréeno a provedeno.
Zhotovitel odpovidé za vady, jez mé dilo v prflbéhu vystavby, déle za vady, jei mé dilo v dobé
jeho pfedéni a pi‘evzeti a vady, které se projevf v zéruéni Ihflté. Za vady dila, které se projevi po
zéruéni lhflté, odpovidé zhotovitel, jestliie byly zpfisobeny poruéenim jeho povinnosti.
Zhotovitel se nemflie zprostit povinnosti zvady stavby i pfesto, ie by prokézal, 2e vadu

zpflsobila jen chyba ve stavebni dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo
jen selhéni technického dozoru vykonévaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
Zéruéni doba na stavbu se sjednévé v délce 60 mésicfl. Veékeré doda’vky strojfl, zafizeni,
technologie, pfedméty postupné spotfeby maji zéruku shodnou se za’rukou poskytovanou
vyrobcem, zhotovitel véak garantuje zéruku nejméné 24 mésicfl. Wée uvedené zéruky plati za
pfedpokladu dodrieni v§ech pravidel provozu a ddriby.
Smluvni strany se dohodly, 2e zéruéni Ihflta zaéiné béiet dnem pfevzeti dila objednatelem.

6. Zéruéni Ihflta nebéii po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uiivat. Pro ty éésti dila,

10.

11
12

které byly v dflsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, béil’ zéruéni IhCIta opétovné
od poéétku ode dne provedeni reklamaéni opravy.
Objednatel oznémi pisemné, tj. elektronicky na e-mail zhotovitele uvedeny vzéhlavi této
smlouvy, vyiskyt vady a vadu popiée. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznémenihmé se
za to, ie poiaduje bezplatné odstranéni vady, nestanovi-Ii objednatel jinak. Oznémeni je
povaiovéno za doruéené okamiikem odesléni elektronické zprévy na e-mailovou adresu
zhotovitele.
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraném’ reklamované vady nejpozdéji do 3 pracovnich dnfl
od obdrieni oznémeni o reklamaci, a to i v pfipadé, 2e reklamaci neuznévé, nedohodnou-Ii se
smluvni strany jinak. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 5 pracovnich dm‘J od
oznémeni vady objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pl’ipadé havérie je
povinen zhotovitel nastoupit k odstranéni vady, a to i v pfipadé, ie reklamaci neuznévé, do 24
hodin od oznémeni objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. HaVérii je
zhotovitel povinen odstranit ve Ihflté stanovené pisemnou dohodou obou smluvm’ch stran.
Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve sporny’lch pfipadech a2 do
rozhodnuti soudu.
Neodstrani-Ii zhotovitel v objednatelem stanoveném terminu vadu, na nii se vztahuje zéruka,
nebo vadu, kterou mélo dilo vdobé pfevzeti objednatelem, je objednatel oprévnén povéfit
odstranénim vady jinou osobu. Veékeré takto vzniklé néklady je zhotovitel povinen uhradit
objednateli. ,

. Oznémeni o provedeni opravy vady zhotovitel objednateli pfedé pisemné.

.Zhotovitel zabezpeéi na své néklady dopravni znaéeni, véetné organizace dopravy po dobu
odstrafiovéni vady.
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C. smlouvy objednatele: 2022/02/019/Se
é. smlouvy zhotovitele:

X.
SANKCE

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahéjenim praci p0 pfedéni staveniété dle podminek
sjednanYch touto smlouvou, je objednatel oprévnén po zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vyéi 3.000 Kc": za kaidy i zapoéaty den prodleni.
Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim a pfedénim dila v terminu sjednaném dle této
smlouvy, je objednatel oprévnén p0 zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vyéi
3.000 Kc": za kaidy i zapoéaty den prodleni.
V pfipadé, 2e zhotovitel bude v prodleni s ocenénim vicepraci nebo ménépraci dle této smlouvy,
je objednatel oprévnén po zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vyéi 3.000 Kc": za
kaidy i zapoéaty den prodleni.
Vpfipadé, 2e stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelskSIm
schématem uvedenym v pfi’loze 6. 2 této smlouvy, je objednatel oprévnén L'Jétovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vyéi 3.000 Ké 2a kaidy jednotlivy pfl’pad poruéeni poddodavatelského
schématu.
V pfi’padé nedodréeni terminu vystavem’ jednotlivych faktur zhotovitelem a doruéeni jednotlivS/ch
faktur objednateli, je objednatel oprévnén po zhotoviteli poiadovat zaplacem' smluvnf pokuty ve
vyéi 3.000 Kc“: za kaidy i zapoéaty den prodleni.
Objednatel je oprévnén po zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vyéi 3.000 K6 za
kaidy prokazatelné zjiétény pfl’pad nedodrieni pofédku na pracoviéti nebo nedodrieni BOZP.
Nérok na uplatnéni smluvni pokuty vzniké a2 poté, kdy zhotovitel zjiéténé nedostatky ve
stanovené Ihaté neodstrani.
V pfipadé nedodrieni terminu k odstranéni vady nebo nedodélku sepsanych v zépise o pfedéni
a pfevzeti stavby je objednatel opra’vnén L'Iétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 3.000 Kc": za
kaidou vadu nebo nedodélek a kaidy den prodleni s jejich odstranénim.
V pfipadé nedodrieni terminu k odstranéni vady nebo nedodélku, které se projevily v zéruéni
lht‘Jté, je objednatel oprévnén 06tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve VS/éi 3.000 Kc": 2a kaidy den
prodlem' s jejich odstranénim, a to za kaidou jednotlivou vadu nebo nedodélek zvléét’. Obdobné
se .postupuje i vpfipadé, 2e zhotovitel kodstranéni vady nebo nedodélku ve stanoveném
terminu nenastoupi.
V pfi'padé nedodrieni terminu k odstranéni vady, které se projevila v zéruéni lhflté a byla
objednatelem oznaéena jako havérie, je objednatel oprévnén Uétovat zhotoviteli smluvni pokutu
ve Wéi 4.000 Kc": za kaidy i zapoéaty den prodleni sjejim odstranénim.

10. V pfipadé nedodrieni terminu odstranéni zafizeni staveniété a vyklizeni staveniété po pfedéni

11.

12.

13.

14.

a pl’evzeti dila, je objednatel oprévnén L’Jétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 5.000 Kc"; za
kaidy den prodleni.
V pfipadé, 2e zévazek provést dilo zanikne pied Fédnym ukonéenim dila, nezaniké nérok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjéim poruéenim povinnosti. Zénik zévazku pozdnim plnénim
neznamené zénik néroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.
Smluvm’ strany se dohodly, 2e smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinné strana
nezévisle na zavinéni a na tom, zda a vjaké VSIéi vznikne druhé strané ékoda, kterou lze vyméhat
samostatné. Smluvni pokuty se nezapoéitévaji na néhradu pfl’padné vzniklé ékody.
Smluvm’ pokuty jsou smluvni strany oprévnény vzéjemné zapoéist na pohledévku druhé smluvni
strany, vzniklou z této smlouvy.
Smluvm’ pokuta je splatné ve lht‘Jté 15 kalenda’Fnich dnfl ode dne doruéenl’ v92vy k zaplacenl'
povinné smluvni strané.
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é. smlouvy zhotovitele:

XI.
zANIK SMLOUW

1. Tato smlouva zaniké:

a) pisemnou dohodou smluvnich stran nebo
b) jednostranm'Im odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruéeni druhou smluvni

stranou, s tim, 2e podstatnf/m poruéenim smlouvy se rozumi zejména:
o nenastoupeni zhotovitele k realizaci plnéni dila v terminu stanoveném touto smlouvou,

popf. objednatelem,
. prodleni s plnénim jednotlivy’lch éésti harmonogramu praci deléi 5 pracovnich dnfl,
. neuhrazeni ceny dila objednatelem ani po tfeti své zhotovitele k uhrazem’ dluiné

ééstky, pfiéemi druha’ a tFeti v92va nesmi na’sledovat dfive nei 30 dnfl po doruéeni
pfedchozi vyzvy.

2. Objednatel je déle oprévnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:
a) byl-Ii na zhotovitele podén névrh na zaha’jeni insolvenéniho Fizeni ve smyslu zékona

53. 182/2006 8b., 0 L'Ipadku a zpflsobech jeho Fe§eni (insolvenéni zékon), ve znéni
pozdéjéich pfedpisfl, 6i na jeho majetek bude nafizena exekuce,

b) zhotovitel pfi realizaci dila nerespektuje podminky vyplyvajici z projektové dokumentace
nebo stavebniho povoleni.

c) zhotovitel pFi realizaci dila opakované bezdflvodné nerespektuje pfipominky technického
dozoru nebo koordina’tora BOZP,

d) zhotovitel provédi préce na dile v rozporu s touto smlouvou éi nekvalitné a nezjedné
népravu ani v pfimél’ené dobé poté, co byl na tuto skuteénost opakované upozornén
zépisem objednatele ve stavebnim deniku,

e) zhotovitel pfestal plnit kvalifikaci poiadovanou objednatelem, mj. i tim, ie nezajistil
realizaci dila nebo jeho éésti konkrétnl'm poddodavatelem, s jehoi pomoci prokazoval éést
své kvalifikace v zadévacim fizeni '

f) zhotovitel neprokéie platné a Uéinné pojiéténi zhotovitele dle této smlouvy, a to kdykoliv
v dobé trvénf této smlouvy.

3. Odstoupenim od smlouvy smlouva zaniké dnem, kdy bude oznémeni o odstoupeni doruéeno
druhé smluvni strané. V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen ihned po zéniku
smlouvy pfedat objednateli nedokonéené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou souéésti dila
a uhradit pfipadné vzniklou ékodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu dilavéetné
véci, které pfevzal, a to pouze v rozsahu, v jakém doélo k plnéni ze strany zhotovitele.

4. ' Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno prévo oprévnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na néhradu ékodyvzniklé poruéenim smlouvy.

XII.
zAvéREéNA USTANOVENi

1. Smluvni strany se dohodly, :Ze technicky dozor u stavby nesmi provédét zhotovitel ani osoba
s nim propojené. Poruéeni této povinnosti je povaiovéno za podstatné poruéeni této smlouvy
a objednatel maze od této smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel timto prohlaéuje, ie V dobé uzavfeni této smlouvy nenl’ v l'Jpadku, likvidaci neni vfléi
nému vedeno Fizeni dle insolvenéniho zékona, na jeho majetek nem’ nafizena exekuce
a zavazuje se Objednatele bezodkladné pisemné informovat o véech skuteénostech uvedenS/ch
v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.
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é. smlouvy objednatele: 2022/02/019/Se
é. smlouvy zhotovitele:

3. Zhotovitel timto prohlaéuje, 2e v dobé uzavfeni této smlouvy neni v Upadku, likvidaci neni vfléi
nému vedeno Fizem’ dle insolvenéniho zékona, na jeho majetek neni nafizena exekuce
a zavazuje se Objednatele bezodkladné pisemné informovat o véech skuteénostech uvedenych
v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.

4. Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a L’Jéinnosti dnem
jejiho uvefejném’ v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, 2e objednatel zaéle sprévci
registru smluv tuto smlouvu k uvefejnéni. Tato povinnost se tyké i véech daléich dodatku smlouvy
uzavfenych v budoucnosti.

5. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany, jen v pfipadé, 2e tim nebude poruéen
ZZVZ, a to formou pisemnYch dodatkfl (vyjma zmény poddodavatelského schématu, které se
zméni zépisem zhotovitele ve stavebnim deniku a odsouhlasenim objednatelem rovnéi zépisem
ve stavebnim deniku).

6. Smluvni strany prohlaéuji, 2e si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfeéetly a 2e byla uzavFena
podle jejich pravé a svobodné ville, coi stvrzuji svymi podpisy. Smlouva je vyhotovena ve
3 stejnopisech, pfiéemi objednatel obdrii 2 vyhotoveni a Zhotovitel 1 vyhotoveni.

7. O uzavfeni této smlouvy rozhodla Rada mésta TFince usnesenim (”3. 2022/3555 26 dne 11. 4.
2022.
Pfilohu této smlouvy a jeji nedilnou souéést tvofi: 1. Poloikovy rozpoéet, 2. Poddodavatelské
schéma, 3. (3235o harmonogram praci.
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primétorka pfedseda pfedstavensfva

mg. Homan LyseK
mistopfedseda pfedstavenstva
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