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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Ekonomický odbor
Na Baních 1535
156 00 Praha 5 Zbraslav

KRPS-148206/ČJ-2022-0100EO-VZ
Počet listů: 12
Přílohy: 2/4

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen ,,občanský zákoník" a ,,smlouva")
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto
znění:
ČI. l
Smluvní strany

Michal Sixta - Fyzická osoba
Zastoupená:
Sídlo:

Vrbová Lhota, U Dráhy 220, 289 11 Pečky

lČ:

76274942

DIČ:

Česká spořitelna, a.s.

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:
(dále jen ,,zhotovitel")

a
Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Zastoupený:

Ing. Miroslavem Št'ovíčkem, vedoucím ekonomického odboru

SIdb:

Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

lČ:

75151481

DIČ:

CZ75151481

Bankovní spojeni:

čnb Praha

Číslo účtu:

507432881/0710

Telefon:
e-mail:
Datová schránka:
(dále jen ,,objednatel")
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Či. íl
Předmět plnění
1.

Zhotovitel se zavazuje dle zadárň objednavatele a své cenové nabídky ze dne 28. 6. 2022,
která tvoří nedIlnou součást smlouvy jako její příloha č. 1, k provedení stavebního díla:
,,Oprava

dřevěného záklopu

a střešní

krytiny",

niže

podrobně

specifikovaného.

Zhotovitel se rovněž zavazuje řádně zhotovit a předat dílo včas a ve sjednané kvalitě.
2.

Předmětem díla je povinnost zhotovitele provést pro objednatele

dílo

v rozsahu opravy

dřevěného záklopu a střešní krytiny - asfaltový šindel na střeše objektu budovy č.p. 1304,
Štefánikova ulice, 293 01 Mladá Boleslav, která je ve vlastnictví Krajského ředitelství policie
Středcčeského kraje se sídlern Praha 5 Zbraslav, Na Báních 1535, 156 00, - spočÍvajicí v:
-

demontáži poškozené střešní krytiny, asfaltového šindele, demontáži poškozeného
prkenného záklopu v místech zjištěného poškození, odvozu a likvidaci vzniklého
odpadu,

3.

-

montáži nového dřevěriého záklopu a montáži nového asfaltového šindele IKO,

-

montáži přechodového plechu na lom střech,

-

dokončovacích pracích.

Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle
článků V. a VI. této smlouvy.

4.

Zhotovitel je při zhotoveni díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších
znalosti a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno
objednatele a

postupovat v souladu

s jeho pokyny.

V případě nevhodných

pokynú

objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně
upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu,
které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím
osobám vznikly.
ČÍ. lll
Doba a místo plnění

1.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad, nebezpečí a v dohodnutém
termínu předmět díla

na adrese: Mladá Boleslav, Štefánikova ulice, č.p.1304, 293 01

Mladá Boleslav.
2.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů

po nabytí

účinnosti smlouvy. Termín předání staveniště může být změněn na základě dohody stran
s ohledem na klimatické podmínky. a stanovený termín
2

započetí prací zhotovitelem.
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Zhotovitel objednateli sdělí termín započetí prací 5 dní před samotným započetím prací na
předmětu díla.
3.

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli

nejpozději do

30.9.2022,

s přihlédnutím k nutnosti objednání a dodání potřebného materiálu a zajištění terminu
dostupnosti výškové plošiny.
4.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že při provádění díla bude postupováno, s přihlédnutím
k místu plnění díla, tak aby nedošlo k neopodstatněnému omezení chodu pracoviště KŘP
Stč, kraje, Odboru cizinecké policie, pracoviště Mladá Boleslav, které je
prováděných prací

v prostoru

umístěno.

ČI,, lV

Vliv klimatických podmínek, nebo nepředvídatelných víceprací na dobu plnění
zhotovitele

1. Terminy stanovené v ČI. |||, odst. 2. a 3. smlouvy mohou být na základě dohody obou stran
změněny, formou dodatku ke smlouvě, na jiné terminy, a to v návaznosti na nepříznivé
klimatické podmínky, nebo v návaznosti na případné nepředvídatelné vícepráce.
2. V případě, že klimatické podmínky neumožní řádné a bezpečné zahájení a prováděni
stavby, bude zahájení či provádění stavby po předchozí písemné dohodě obou stran
přerušeno na dobu nezbytně nutnou.
3. Nepříznivými klimatickými

podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní

klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami
v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem plnění díla,
4. Zhotovitel stavby podá objednateli návrh na přerušení prací a dodávek písemnou formou,
nejpozději tři kalendářní dny před navrhovaným termínem přerušeni realizace stavby.
5. Zahájení realizace přerušených prací proběhne tak, že zhotovitel stavby podá objednateli
návrh na opětovné zahájení prací a dodávek písemnou formou nejpozději do tři kalendářních
dnů před navrhovaným termínem.
6. Po dobu uznaného přerušení realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení stavby
a zhotovitel není v prodlení,
7, V případě oboustranně

uznaného

přerušeni prací zhotovitel

předá objednateli

aktualizovaného harmonogramu prací a dodávek předmětné stavby.
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8. Změna lhůty plnění z důvodu nepředvidatelných víceprací se vypořádá v návrhu změnového
lis'tu stavby, který tvoří Přílohu č. 2 - ,,Změnový list stavby" a je nedňnou součástí této
smlouvy.

bŕ

C!. V
čem díla

1.

Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši
Cena díla bez DPH

492 498,80 KČ

dph 21% ve výši

103 424,75 kč

CELKEM včetně DPH

595 923,55 Kč

Slovy: pětsetdevadesátpěttisÍcdevětsetdvacettři korun českých padesátpět haléřů
2.

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

3.

Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

ČI. vi
Platební podmínky
1.

Obě smluvní strany se dohodly na fakturaci za řádně provedené dílo, převzaté na základě
předávacího protokolu.

2.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat, na základě objednatelem potvrzeného zjišt'ovacího
protokolu

dílo ve smyslu ČI. VI, odst. 1. smlouvy. Fak'turu zhotovitel vystaví do 10 dnů po

převzetí

díla objednatelem a tuto zašle objednateli poštou, e-mailem či do datové

schránky. Adresa, e-mail, datová schránka je uvedena v ČI. l. této smlouvy.
3.

Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004. Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se
považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve
prospěch účtu zhotovitele.

4.

Objednavatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli
do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla
vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednavatel povinen uvést
zároveň s vrácením faktury.

U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
4
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5.

jakákoliv záloha se nepřipouští.

6.

V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plněni zveřejněn podle § 106a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, nebo uvede jiný účet,
než je uveden v ,,Registru plátců DPH" podie § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ
daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

CI. VII

Kontrola píováděM díla
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště do doby odstraněni vad a nedodělků
dle protokolu stavební deník a na požádání jej poskytnout objednateli, který je oprávněn činit
do něj zápisy.
2, Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se
zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu
prací v rámci zhotoveni díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení žádosti
objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo
faxu.
3. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontro|ní den, který se
bude konat v místě a době ur'čené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontro|ního dne
účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen
zhotoviteli kontrolní den nejméně pět pracovních dnů před kontrolrňm dnem písemně
oznámit.
4. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu
zhotovení díla, při kontrolních dnech, bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, (jedná se o
případné připomínky a návrhy dalších účastníků stavebního řízení, např. zástupců hygieny
nebo vodohospodářů apod.).
ČI. Vlll
Dodatečné stavební práce a méněpráce
1.

Vznikne-li

v důsledku

objektivně

nepředvídatelných

okolnosti

potřeba

dodatečných

stavebních prací (vIcepracI), služeb nebo dodávek, které nebyly zahrnuty v závazku této
smlouvy a jsou nezbytné pro realizaci stavebního díla a nemohou být technicky nebo
ekonomicky odděleny od původního předmětu díla, je zhotovitel povinen pořídit písemný
soupis stavebních

prací,

dodávek a

služeb včetně odůvodnění nezbytnosti těchto
5
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dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb. Součásti bude odůvodnění případného
návrhu na změnu termínu dokončení díla o dobu nezbytnou k provedení dodatečných
stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.
2.

Vznikne-li v průběhu realizace díla potřeba záměny jedné nebo více položek soupisu
stavebních prací, dodávek nebo služeb jednou nebo více položkami, je zhotovitel povinen
pořídit písemný přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb,
které jsou

takto

nahrazovány,

spolu

s podrobným

a

srozumitelným

odůvodněním

srovnatelnosti materiálu nebo prací nebo služeb a uvede zda materiál nebo práce podle
nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu
k nahrazovaným položkám stejná, nižší nebo vyšší. Tyto dokumenty budou přílohou
změnového listu,
3.

Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Návrh změny do předepsaného
vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu
i

objednatelem.
4,

Stanovení ceny dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb:

a)

V případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou

i

.l

zhotovitele, použije se jednotková cena uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro

b)

veřejné zakázky, cenová soustava URS Praha, a.s., v cenových úrovních platných v čase

Ĺ

realizace díla.

l
i

l
Ĺ

V případě, že se změna díla týká části stavby, která není položkově naceněna nabídkou
zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v místě a čase
obvyklá. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena uvedená
v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, cenová soustava URS Praha a.s., v
cenových úrovních platných v čase realizace díla.

C)

V případě, že uznaná cenová soustava položku předmětné vícepráce neobsahuje,
zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro uznanou cenovou
soustavu.

5.

Vznikne-li

v důsledku

objektivně

nepředvidatelných

okolností

potřeba

neprovedení

některých stavebních prací, dodávek nebo služeb, původně zahrnutých v předmětu díla, je
zhotovitel povinen provést písemný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně
odůvodnění jejich neprovedení. Součástí bude navrženi změny termínu dokončeni díla o
dobu nezbytnou k neprovedení stavebních prací, dodávek a služeb.

Tyto dokurnenty

budou přílohou změnového listu.
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6.

Provedeni změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného
změnového listu.

7.

Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení nebo zmenšení rozsahu prací v důsledku
realizace rnéně či vÍce prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu
provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.

8.

Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do
právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.

9.

Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu
víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je
možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo. Tuto
skutečnost bere zhotovitel na vědomí.

10. V případě, že do podpisu dodatku smlouvy nebude možné pokračovat v díle, bude rovněž o
tuto dobu upraven termín dokončení díla. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch
částí díla, které nesouvisí s dodatečnými stavebními pracemi, dodávkami a službami.

ČI. IX

Předání - převzetí díla
1.

Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky.
Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích
vyžadované příslušnými technickými normami. Součásti díla budou i předepsané certifikáty,
záruční listiny a návody k obsluze..

2.

Objednatel je povinen zahájit přejhnáni provedeného díla do 5 dnů od zhotovitelovy výzvy,
zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě
zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.

3.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém
úhrnu brání řádnému užíváni díla.

4,

Převzetí díla bude provedeno formou zápisu (zjišt'ovaciho protokolu), který podepíší
zmocnění zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad,
které nebrání řádnému užÍvánj díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich
odstraněni.

5.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 3 dnů od podepsáni zápisu o převzetí díla.
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čí. X

Vlastnické právo k zhotovované věci & nebezpečí škody na ni

1.

Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.

2.

Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovování do předání
a převzetí díla zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za škody na zdraví, díle a dalším majetku
objednatele vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

či. XI

Odpovědnost za vady díla
1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovÍdající účelu této smlouvy, právním
předpisů a závazným technickým normám.

2.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku se záruční dobou v měsících:
a)

24 měsíců na provedené práce

Záruční doba začíná běžet ode podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků zjištěných
v rámci převzetí díla, pokud budou takové identifikovány,
3.

výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními
nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli
své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího doručeni,
a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučini-!i tak, má se zato, že
reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.

4.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraněrú záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího
řádného oznámeni, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

5.

Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 15 kalendářních dní, nedohodne-li se
s objednatelem jinak.

6.

Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být
provedeny písemně.

Za

dodržení písemné formy reklamace se dle dohody považuje i

uplatnění reklamace prostřednictvím e-mailu či datové schránky.
7.

Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v ČI. XV.
smlouvy.
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ČI. Xi!

Smluvní pokuta a úroky z prodlení
1.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předáni díla
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla uvedené v ČI. V. bez dph za každý, byt' i
započatý, den prodlení.

2.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlenI s úhradou faktury úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení.

3.

V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo
na smluvní pokutu v částce 2.000,- KČ za každý, byt' i započatý, den prodlení.

4..

V případě nesplněni termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise
o převzetí díla v dohodnuté lhůtě uvedené v zápisu o převzetí díla zaplatí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý, byt' i započatý,
den prodlení.

5.

V případě, že nedojde k odstraněni záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě
uvedené v článku Xi. odst. 5., má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny
díla bez DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení.

Či. Xill

Odstoupeni od smlouvy

1.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy,
které jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.

2.

Sjednává se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledern na vyšší
moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.

3.

Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele
na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o vÍce než
10 kalendářních dnů,
b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle ČI. XI.,
C) porušeni jakékoli povinnosti zhotovitele podle ČI. Ill, a lX.,
d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku Ill. odst. 2. této smlouvy, je
toto rovněž považováno za závažné porušeni smlouvy a objednatel je oprávněn
odstoupit od smlouvy,

9

'

!
É

e) nezapracování připomínek objednatele do díla,

4.

f) postup zhotov[te|e při zhotovení díla v rozporu s pokvny objednatele.

i
i
'

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

l

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčnľ řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
b) insolvenčni návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
C) zhotovitel vstoupí do likvidace.

5.

Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajícich z této smlouvy po dobu delší než
šedesát kalendářních dní.

6.

Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou,
která počíná běžet prvním dnem následujÍcÍm po doručení výpovědi. v takovém případě je
zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele
vážně ohroženy.

7.

Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

ČI. XIV

Ostatní ujednání
1,

Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníku včetně identifikačních
údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla regis'tračních značek vozidel vjÍždějicich do
objektu, Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě
odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto
požadavku u zhotovitele.

2.

Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu dotčeného pracoviště KŘP Stč. Kraje,
která je v pracovni dny v době 7.30 - 15.30 hod., přičemž pohyb osob, které jsou
v zaměstnaneckém poměru vůči

objednateli a pracovrú

činnost vykonávají v prostoru

prováděných prací, bude ze strany odpovědné osoby dle možností omezen. Prodlouženi
pracovní doby zaměstnanců zhotovitele a vykonávání prací v průběhu víkendových dnů
(sobota, neděle) je možné po předcházející domluvě s objednatelem a souhlasem správce
areálu.
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F"

Vzniklá suť' a odpad bude řádně tříděn odkládárí pouze do kontejnerů přistavených
zhotovitelem, doklady o řádné likvidaci budou předány objednateli. V případě poškození
zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno do původního stavu na náklady
zhotovitele.

4.

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností
na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.
Zároveň se zhotovitel zavazuje k náhradě škod způsobených svou činností na majetku
objednatele.

5.

Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
údajů v záhlaví smlouvy.

6.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozící střet zájmů
bezodkladně

poté,

co

střet

zájmů

vznikne

nebo

vyjde

najevo,

pokud

zhotovitel

i při vynaloženi veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.
7.

Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla v Registru smluv

8.

Zhotovitel a objednatel se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o skutečnostech,
které znemožňují či podstatně omezují plnění smlouvy, a to do 3 dnů ode dne vzniku
takové skutečnosti. Strana, u které takové skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout
způsob řešení k jejich odstranění.

ČI. XV
Kontaktní osoby
1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jedna't:
Bc. Jiří Šnýdr, tel.
Mgr. Martin Dufek, tel.

2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:
, tel.
ČI. XVI
Závěrečná ustanovení

1.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavřeni, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních
stran

a

účinnosti

dnem

,jejího

zveřejnění

č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
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v registru

smluv

dle

zákona

l

2.

Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.

3.

Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očÍs|ovanými dodatky
odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou
součástí této smlouvy.

4.

Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného
souhlasu objednavatele.

5.

Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její
části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku
ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3, ČI. XIV. smlouvy.

6.

Zhotovitel může pověřit zhotovením části díla jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Přitom
má zhotovitel odpovědnost za provedení díla, jakoby je prováděl sám.

7.

Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašuji, že jejich závazkový vztah založený touto
smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

8.

Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy
budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými
obecnými soudy.

9.

Smlouva

je

sepsána

ve

2

stejnopisech,

z nichž

1

obdrží

objednatel

a 1 zhotovitel.
10. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném elektronickém
portálu.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou niže uvedené přIlohy:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka ze dne 28.6.2022, která se sestává z 2 stran textu.
Příloha č. 2 - Změnový list, která se sestává ze 2 stran textu.
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Za objednatele:

... ... ... ...

V Praze dne 13. 7. 2022
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ing. Mirosla

t'ovíček

vedoucí ekonomického odboru
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Dodavatel:
Tesařské, kleinpířské a pokiývačské práce

Objednavatel:
Krajské ředitelství polici(
Středočeského kraje
Zbraslav - Praha 5
Na Baních 1535
Bc. jiří šnýdr

Vrbová Lhota 220
Pečky28911
IČo: 76274942

Datum vystavení 28.6.2022
Datum platnosti 28.7.2022

Cenový návrh na opravu střechy.
Akce: budova PČR, Štefánikova 1304, Mladá Boleslav

pokrývačský materiál:
Název:
Šindel Iko černá obdelník
Hřebíky FeZn 2,8*32mm lko, pistolové
Tmel na detaily a přilepeni šindelů
Svitek barvený pozink š. Im
spojovací materiál klempířský
Podkladní lepenka 30m2
Hranol smrk- prkno " spojovací materiál

MJ
m2
bal
ks
brň
ks
ks
m2

Počet MJ
48
3
6
10,5
1
1
0,5

KČ za MJ KČ celkem
647,5
31080
2680
8040
650
3900
589,6
6190,8
1280
1280
2891
2891
15850
7925

Celkem pokrývačský materiál:

61306,8

Provedené práce:
MJ

Počet MJ

Výměna a doplnění šindele a podkladu dle obhlídky kpt

Název:

1

305472

305472

1

16800

16800

Kč za MJ Kč celkem

(oprava šindele na šikmé střeše, odstraněni ulomených
šindelů a nahrazení novými, prolepení stávajícich a
nových šindelů. Na přechodu střech odstraněni šindele
o šíři cca 70cm, doplnění nového šindele na mansardě
montáž přechodového plechu na lom střech a montáž
nových šindelů nad zlom. Prolepení s přechodovým
plechem. Na zlomu střech odstraněn a vyměněn špatný
prkenný podklad a přelepen podkladní lepenkou.
Na mansardě opraven opadaný hřeben.
Odvoz odstraněného materiálu a likvidace

ks

_

k

Přesun hmot , snos odpadu, vynošeni nové krytiny

ks

1

18400

18400

Montážní plošina, přistavení, pronájem, obsluha

ks

l

76520

76520

Skládání palet + amortizace
Doprava osob+režie

ks
ks

1
1

8200
5800

8200
5800

Celkem práce:

Cena celkem bez DPH

492 498,80 KČ

431192

,

__-_Ť

Příloha č. 2 smlouvy k č.j. KRPS- 148206/ČJ-2022-0100EO-VZ

Počet listů: 2

Změnovýlist
PľO nezbytné změny stavby v průběhu realizace
změnový list číslo

1.

identifikace akce:

Název akce
Číslo akce
EDS/SMVS "
Objednatel:
"

Oprava dřevěného zákopu a střešní krytiny, Štefánikova 1304, Mladá Boleslav
nemá

Zhotovitel:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,"Na Banich 1535, 156 00 Praha "5
- Zbraslav, lČ 75151481
,
, Vrbová Lhota, !Č 76274942

Projektant:

není

Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla
l

" Část díla dotčená změnovým listem:

"

Vícepráce é

Méněpráce Popis změny, popis technického řešení:

fŕ

i
g

lT

,l

Původní řešení dle smluvní (tendrové)" dokuÉĹentace:

g
ŕ
í

I
Ľ
i

Nové řešení:

É
ť
.
;
)

í

Zd"ůvodněni změny:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

""

"T

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: žádný
Vliv na kvalitu díla: žádný
Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:

"""

Odpočty z ceny díla bez DPH:

"

""

celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:
DPH:
, celkový "vliv na změnu""ceny díla včetně"DPH:
Za zhotovitele:

Datum:

r

Za.projektanta:

Datum:

Za technický dozor stavby:

.,.

"

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

"

Datum:
"

Datum:

')

EDS/SMVS se rozu"m1 moduly Informačního systému programového financování.
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