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SMLOUVAODÍLO

uzavřená ve smyslu ustanoveni S 2586 a násl. občanského zákoníku, zákona č. 89/?012 Sb., v ,
platnéin znění

ČI. I.
Snúuvní strany

l. Česká republika - Krajské ředitelství policie. hl. m. Prahy
Se sídlem: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 75151472
DIČ: CZ75151472
Zastoupená: pLk. Ing. Pavlem Ikmbrovským, náměstkem ředitele krajského

ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku
Adresa: Krajské ředitelství poRcie hl. m. Prahy

poštovní přihrádka 122, 110 01 Praha l
Bankovní spojeni: ČNB Praha 8, pobočka 701
Číslo účtu: 3509881/0710
Vyřizuje: Odbor správy nemovitého maj etku
Tel.: 974 885 400
Fax: 271 736 878
e-niail: krpaÁ)snm.e.\.'id enc.e(ärocr.cz

A

dále jen ,,objednatel"

2.
společnost: ELITT stavební s.r.o.
se sídlem: Údolní 1104/99, 142 00 Praha 4 - Braník
IČ: 064 08 991
DIČ: CZ 06408 991
Vedená v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl C, vloŽka 281626
bankovní spojení: Raiffesen bank a.s..
číslo účtu: 2739519002/5500
jednající prostředlúctvih1: - na základě generální plné moci ze dne

01. Června 2021
mobil: +420 702 204 723
E-inail: k1lizeova@elitt-sta\'eblú.cz
na straně druhé jakožto zhotovitelein
dále jen ,,zhotovitel"

uzavírají,



na základě rozhodnutí zadavatele ve věci veřejné zakázky inalého rozsahu ze dne 30. května
2022 pod č. j.: KRPA-173322-3/ČJ-2022-0000VZ-V v souladu s §§ 6, 27 písm. b.) a 31
zákona č. 137/2006 Sb., o \'eřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s
usta11ovennn § 2586 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen ,, občansAý zákoník"), tuto smlouvu o dílo.

V

CI. II.
Předmět snilouvy a podmínky plnění

Touto snilouvou se zhotovitel zavazuje provést za podnňnek v ní sjednaných objednateli:

,,Havarijní oprava rozvodu ÚT a opravu vstupních dveří."

Místo plnění: areál Pohotovostní inotorizované jednotky, Ďáblická 5 10/86, Praha 8 - Ďáblice,
objekt nové šatny.

1. Rozsah a specifikace je uvedena v oceněl]éln položkovém rozpočtu vyhotovenéin
zhotovite1ein dne 13. května 2022, viz. příloha č. l této snilouvy.

V rozsahu:

l.) Deinontáž keramické dlažby.
2.) Provedení výkopku k rozvodu ÚT.
3.) \/ýniěna rozvodu ÚT z Cu
4.) Zásyp výkopku a položeni nové keraniické dlažby.
5.) Provedeni nialířských prací dotčeného prostoru.
6.) Instalace nové čistící zóny.
7.) Dodávka a niontáž nového vstupního portálu.
8.) Ostatní náklady - VRN
9.) odvoz niateriá!u na skládku, včetně čistého úklidu koinunikace dotčené

pracovní čňmostí.

2. objednatel se zavazuje, že dokončenou akci specifikovanou v ČI. II. bodě 1. této
snilouvy převezine a zaplatí za její provedeni dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli
dojednanou součiimost.

3. Zhotovitel bere na vědoiní, že techllickýln pl"acovlúken1 při prováděnňn díla je
objednateleni zph}olnocněn p. Michal Moučka (tel.: 974 885 416, mobilní telefon
731 553 468).

4, Zhotovitel je při provádění díla a jelio částí povinen dodržovat obecně závazné právní
předpisy, teclmické noriny a ujednání této snilouvy.

ČI. III.
Cena díla, termín a místo plnění

1. Cena díla a specifikace je stanovena v příloze č. l, která je nedílnou součástí této sniiouvy.

Nabídková cena celkem:

Celková nabídková cena

294 625,19 KČ bez DPH
61 871,29 Kč - DPH 21%

356 496,48 KČ včetně DPH



2. Nabídková cena je cenou 11]axi1náhlĹ

3. Místo phíění: areál Krajského ředitelství policie hl. ni. Prahy- Pohotovostní
motorizovaná jednotka - Ďáblieká 510/86, Praha 8 - Ďáblice - objekt nové Šatny.

4.Dohodnutou cenu (Cl. III. odst. l) garantuje dodavatel po celou dobu ph]ění zakázky.

5. Zahájení prací: ihned po podpisu této Snílouvy o dílo a dnem uveřejnění v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

6. Dílo bude předáno nejpozději 31. srpna 2022.

ČI. IV.
Platební podniínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

2. Sniluvni cena je stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla.

3. Zhotovitel sph:ň sniluvní závazek řádnýin provedenňn díla v rozsahu ČI. II. a jeho
odevzdálún] objednateli.

4. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad - fakturu po odsouhlasení soupisu
provedených prací zástupceni objednatele.

5. Splatnost faktury je nli1L 21 dnů od data vystavení Konečná faktura bude vystavena niax.
do patnácti dnů po vzniku práva fakturovat, tj. po předání díla, které nebude nůt při
předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek. Faktura musí obsahovat všechny
náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednatel má právo ji vrátit
zhotoviteli k dophiění či přepracováiú. Při vrácení faktury uvede objednatel důvod vrácení,
v takovéin případě se přerušuje lhůta splatnosti, která začíná znovu běžet po doručení
opravené faktury objednateli.

ČI. V.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

l. Sniluvní strany se dohodly, že případné sinluvní pokuty se budou řešit ve sniyslu
ustanovení §§ 2048 a 2051 a násl. občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v platném
znění

2. V případě přerušení prací a dodávek ze strany dodavatele, vedoucí k nedokončení díla,
budou neprovedené práce a dodávky naceněny dle cen v nústě a čase obvyklých v cenové
hladině URS, pro období přerušení prací a ty budou odečteny od sniluvní ceny díla. Cena
díla po odečtení naceněných neprovedených prací a dodávek bude doplacena zhotoviteli.

ČI. VI.
Ostatní a závěrečná ustanovení — odpovědnost za vady a záruka.



l. Zhotovitel zajistí realizaci předinětu snllou\'y kvalifkovanou osobou odpovídající nárokůin
na požadovanou čhmost, která povede v souladu se stavebnhn řádein (S 157/2)
jednoduchS' denní záznam o stavbě, po celou dobu prováděni díla až do odstranění vad a
nedodělků.

Zhotovitel je povinen:

· uvádět v záznainech o stavbě průběh demúcli prací,
· uvádět v demúch záznainech případné inhnořádné události na stavbě (zejména

pracovní úrazy apod.),
· respektovat výkon technického dozoru investora, phút jeho oprávněné požadavky

a uinožnit inu trvalý přístup na stavbu,
· uinožnit trvalý přístup na stavbu i ostatiún orgánůin státní správy, zpracovateli

projektové dokuinentace a koordnlátorovi bezpečnosti práce,
· zpřístupnit všechny dokuinenty včetně kopií veškerých záznainů o stavbě.

Zhotovitel může vznášet na objednatele případné další požadavky v souvislosti s nutnou
součinností objednatele při phiění předinětu díla.

2. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenéinu v této snilouvě o
dílo.

3. Zhotovitel garantuje na předmět phíění záruční dobu v délce 60 měsíců stanovené obecně
závaznýnú právnínii předpisy.

4. Pokud v průběhu provádění díla vznikne potřeba jiné součiimosti a poskytnutí dalších
podkladů od objednatele nezbytných pro provedení díla, které zhotovitel neinohl předvídat
ani při vynaložení veškeré odborné péče, je na základě píseniného požadavku zhotovitele
objednatel povinen takovou součhmost nebo podklady poskytnout bez zbytečného
odkladu.

5. Objednatel odpovídá za to, že poskytnuté doklady podle předchozích odstavců nebudou
níít právní vady.

6. Vzájeniné vztahy sniluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této snilouvě, se řídí
příslušnýnú ustanovenňni občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních
předpisů.

7. Ujednánňn o sníluvních pokutách není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

8. Tato snílouva může být iněněna se souhlasein obou slliluvních stran pouze písenmou
formou označenou jako číslované dodatky.

9. Tato snilouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou sníluvní stranu.

10. Odstoupeni od smlouvy se řídí příslušl1ýnú ustano\'elún1i občanského zákoníku.

11. Sniluvní strany prohlašují, že si sinlouvu před podpisem prostudovaly a svůj podpis
připojují na základě svobodné vůle.

ľ2, Tato snílouva nabývá platnost dneni jejího uzavření oběma snlluvlún1i strananii a účhinosti
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podnúnkách
účhinosti některých sniluv uveřejňování těchto sniluv a o registru smluv (zákon o registru



sniluv) ve znění pozdějších
zabezpečí objednatel a o
zhotovitele, Tato povinnost
ke smlouvě.

předpisů. Uveřejněni snilouvy v registru sniluv v zákonné lhůtě
této skutečnosti bude neprodleně prokazatehiě inforínovat
objednatele se vztahuje zároveň na případné uzavřené dodatky
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