SMLOUVA o DÍLO
číslo smlouvy objednatele: 1/a/0PR/3/201 7
číslo smlouvy zhotovitele: 76 0804 25553 6 002
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský
zákoník“), ve znění pozdějších předpisů
Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava

Příjemce:

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová
Bažanova 4, 720 00 Ostrava - Hrabová

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

bankovní spojení: —
jehož jménem jedná ve věcech smluvních: p. TRÁVNÍČEK I or

ve věcech technických: —
jako objednatel (dále jen „objednatel“)
a
Skanska a.s.,

sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00,

IČ 26 27 13 03,
DIČ CZ26271303,
zapsaný V obchodnim re'stříku vedeném Městsk 'm soudem V Praze oddíl B. vložka 15904,

bankovní
spojení:
_
zastoupený —
Divize silničního stavitelství

fakturační adresa: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín
jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo:

Článek 1.
Předmět smlouvy
1.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající V provedeni
pokládky asfaltových vrstev (dále jen „dílo“) na stavbě „Oprava MK K Pilíkům“ (dále jen
„stavba“) a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny díla.

2.

Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré povinné doklady vztahující se k dílu podle
této smlouvy, zejména atesty a protokoly o zkouškách díla, a prohlášení o shodě či jiné
doklady potřebné podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky. Tyto
doklady zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání a převzetí předmětu díla,
nedohodnou-li se strany jinak.

Článek 11.
Doba a místo plnění
1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo V této lhůtě:
zahájení provádění díla:
dokončení díla a předání předmětu díla objednateli:
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Za prodlení s předáním předmětu díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla
bez daně z přidané hodnoty za každý den prodlení, nejvýše však ve výši 5 % z této ceny díla.
Za okolností, v jejichž důsledku nelze provést dílo nebo jeho část ve sjednané lhůtě, se
považují zejména pokles venkovní teploty pod hranicí, pod níž technické normy nebo
technologické postupy neumožňují provádění příslušných prací, nebo vznik klimatických
jevů, které znemožní provádění díla podle stanovených technologických postupů (prudké
deště, vichřice apod.), pokud je zhotovitel objednateli oznámil alespoň záznamem ve
stavebním deníku, dále objevení předmětů historické, umělecké, vědecké nebo jiné podstatné

hodnoty, které podle příslušných právních předpisů vyžaduje provedení průzkumů na
staveništi, anebo zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného
opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo
v důsledku porušení povinností zhotovitele.
Lhůta pro provedení díla nebo jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou trvaly okolností,
v jejichž důsledku nelze dílo nebo jeho část provést ve sjednané lhůtě. Jestliže by však
vdůsledku prodloužení lhůty pro provedení díla nebo jeho části připadlo provádění
některých plnění na vhodnější nebo méně vhodné období, při prodloužení lhůty pro
provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlédne. Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo
v co nejkratší době.
Jestliže se smluvní strany dohodnou na změně díla nebo na jeho rozšíření, aniž by sjednaly
též změnu doby plnění, prodlužuje se doba plnění přiměřeně s přihlédnutím k povaze a
rozsahu dohodnuté změny nebo rozšíření díla a kpodmínkám pro jejich provedení.
Vyžaduje-li dohodnutá změna díla povolení změny stavby před jejím dokončením, nastává
účinnost takové dohody nejdříve dnem právní moci rozhodnutí o povolení změny stavby
před jejím dokončením anebo dnem jejího schválení nebo vydání souhlasu s ohlášením
takové změny.
Místem plnění závazku zhotovitele provést dílo je Ostrava Hrabová, ul. K Pilíkům.

Článek 111.
Staveniště

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu umožňujícím provedení díla.
Objednatel zhotoviteli rovněž předá rozhodnutí příslušných orgánů o odstranění zeleně nebo
jiných zásazích do životního prostředí, jestliže se týkají provádění díla podle této smlouvy
nebo s ním souvisejí.
O předání staveniště zhotoviteli pořídí smluvní strany písemný zápis s vyznačením rozsahu a
stavu staveniště v době jeho předání, vyznačením přístupů a tras pro příjezd k místu
provádění díla. V zápisu o předání staveniště se uvedou také případná opatření pro nakládání
odpady a odvádění odpadních vod.
Clánek IV.
Užívání staveniště

Zhotovitel se zavazuje udržovat staveniště v souladu stouto smlouvou. Zhotovitel může
prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla.
Náklady na povolení kužívání veřejného prostranství nese v rozsahu nezbytném pro
provedení díla objednatel, a to po dobu sjednanou pro provedení díla podle čl. II. této
smlouvy.
Rozsah a podmínky jejich užívání dohodnou určení zástupci smluvních stran a uvedou je
v zápisu o předání staveniště, popřípadě obsah takové dohody zapíšou do stavebního deníku.
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Zhotovitel není oprávněn umístit na staveništi reklamní zařízení bez předchozího souhlasu
objednatele.

Článek v.
Cena díla

Cena díla se sjednává V celkové výši 92 350,50 Kč bez DPH (slovy:
devadesátdvatisícetřistapadestát korun českých a padesat haléřů bez daně zpřidané
hodnoty).
K ceně díla zhotovitel účtuje daň z přidané hodnoty podle právních předpisů platných V době
uskutečnění zdanitelného plnění.
Nestanoví-li tato smlouva jinak, zahrnuje cena díla veškeré náklady nezbytné k řádnému
splnění závazků zhotovitele. Jestliže však dojde k přerušení provádění díla nebo
k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel
právo na úhradu nákladů, které V důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit.
Vícepráce může zhotovitel provést jen na základě dohody o změně této smlouvy. Takovou
dohodu mohou za smluvní strany uzavřít také jejich určení zástupci nebo jiné osoby
oprávněné za ně jednat dle této smlouvy.

Článek VI.
Platební podmínky
Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem podle
této smlouvy. Právo na zaplacení ceny díla V rozsahu plnění, které pro objednatele provedl
vpředchozím kalendářním měsíci vznika zhotoviteli po předložení soupisu provedených
prací.
V průběhu provádění díla je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury s částkami
odpovídajícími rozsahu plnění, která pro objednatele provedl vpředchozím kalendářním
měsíci. Podkladem pro vystavení dílčí měsíční faktury je soupis prací projednaný s
objednatelem. Takový soupis prací musí obsahovat přehled plnění provedených
zhotovitelem vpředchozím kalendářním měsíci a oceněných podle jednotkových cen
uvedených V cenové nabídce zhotovitele a objednatel se kněmu vyjádří ve lhůtě tří
pracovních dnů ode dne předložení takového soupisu. Jestliže se objednatel k předloženému
soupisu prací vtéto lhůtě nevyjádří, platí, že s jeho obsahem souhlasí. Soupis prací
projednaný s objednatelem podle tohoto odstavce je přílohou dílčí měsíční faktury. Dnem
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je vždy den písemného odsouhlasení, tj. podepsání,
soupisu prací objednatelem.
Po předání a převzetí předmětu díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním
částek, na které vystavil dílčí měsíční faktury. Přílohou konečné faktury je soupis prací za
kalendářní měsíc, ve kterém došlo k předání a převzetí předmětu díla, projednaný s
objednatelem podle odstavce 2 tohoto článku a zápis o předání a převzetí předmětu díla.
Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.
Faktury musejí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy pro daňové doklady.
Jestliže faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo jestliže udaje V ní uvedené
nebudou správné a objednatel pro takové vady nemůže fakturu prověřit, je objednatel
oprávněn ji do pěti pracovních dnů ode dne jejího doručení vrátit zhotoviteli s uvedením
chybějících náležitostí nebo nesprávných udajů. Vtakovém případě se přeruší lhůta
splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury objednateli.
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Faktury oprávněně vystavené zhotovitelem uhradí objednatel V plné výši.

7.

Vpřípadě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla má zhotovitel právo na úrok
z prodlení ve výši 0, 05 % z dlužné částky denně.

Clánek VII.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a ochrana životního prostředí
Zhotovitel odpovídá při provádění díla za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých
zaměstnanců. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a bezpečnost provozu podle
příslušných právních předpisů. Pro všechny zaměstnance vykonávající činnost při provádění
díla zhotovitel zajistí školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
Zhotovitel zajistí vlastní dozor nad bezpečnosti práce při provádění díla a její soustavnou
kontrolu. Přitom odpovídá také za bezpečnost osob, které se s jeho vědomím zdržují na
staveništi.
Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců k činnostem,
které vykonávají při provádění díla, a je povinen vybavit je všemi potřebnými osobními
ochrannými pomůckami a prostředky.
Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat právní předpisy o požární ochraně a
stanovit potřebná protipožární opatření na staveništi převzatém od objednatele.
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady
vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci V souladu s příslušnými právními předpisy.
Ve spolupráci s objednatelem provede zhotovitel na staveništi veškerá potřebná opatření pro
předcházení nežádoucím vlivům provádění díla na nemovitosti v okolí staveniště. Přitom
musí dodržovat podmínky stavebního povolení a právní předpisy o vlivu na životní prostředí.

Článek IX.
Kontrola provádění díla
Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. K vykonání takové kontroly má
objednatel přístup na staveniště.
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace
nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají V souVislosti sprováděním díla příslušné právní
předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatele.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole prací, které
mají být zakryty. Jestliže se objednatel přes výzvu zhotovitele k provedení této kontroly
nedostaví, je zhotovitel oprávněn takové práce zakrýt. Tím není dotčena odpovědnost
zhotovitele za vady.
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit objednateli vady
výsledků prací nebo jiných plnění, které na stavbě již byly provedeny a na něž provádění díla
podle této smlouvy navazuje nebo s nimi souvisí. Jestliže objednatel přes takové oznámení
zhotovitele neučinil potřebná opatření, zhotovitel neodpovídá za vady díla a za škodu
způsobenou vadami oznámenými zhotovitelem ani za případnou nemožnost dílo V důsledku
těchto vad řádně dokončit.
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Článek X.
Vlastnické právo a nebezpečí škody
l. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od předání a převzetí staveniště do doby, kdy
objednateli umožní nakládat V místě plnění dokončeným předmětem díla.
2—. Užívání díla před předáním a převzetím předmětu díla vyžaduje souhlas zhotovitele. Jiní
účastníci výstavby mohou provádět plnění na předmětu díla, jen jestliže stím zhotovitel
souhlasí.
Vlastníkem díla je objednatel.
4. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele.
Zhotovitel je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla.

Článek XI.
Předání a převzetí předmětu díla
1. K předání a převzetí předmětu díla zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně tři dny
předem. K takove výzvě postačuje i záznam ve stavebním deníku.
2. O průběhu a výsledku předávání předmětu díla sepíší smluvní strany zápis, který bude
obsahovat alespoň:
a)
b)
c)
d)

označení stavby a popis předmětu díla,
označení zhotovitele a objednatele,
vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla,
soupis provedených změn a odchylek od proj ektově dokumentace dohodnutých při
provádění díla s objednatelem,
e) soupis příloh zápisu,
f) podpisy smluvních stran.

3. Objednatel předmět díla převezme, jestliže zhotovitel dílo provedl bez vad, které by samy o
sobě nebo ve spojení s jinými bránily užívání díla nebo je podstatně ztěžovaly. Jestliže
předmět díla vykazuje drobné vady, uvede se v zápisu o předání a převzetí předmětu díla též
soupis těchto drobných vad spolu s určením práva objednatele z odpovědnosti za vady, které
objednatel uplatňuje, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o
právech objednatele z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady.
4. Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede V zápisu důvody takového
odmítnutí. Ktomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvěst své stanovisko a jeho
odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání předmětu díla.
5. V případě prodlení objednatele s převzetím předmětu díla splní zhotovitel svou povinnost
provést dílo, jestliže umožní objednateli nakládat dokončeným předmětem díla vmístě
plnění. Tímto okamžikem nastanou účinky předání a převzetí předmětu díla.
6. Smluvní strany se mohou dohodnout, že předmětem předání a převzetí bude před předáním a
převzetím předmětu díla i část předmětu díla, zejména jestliže na dokončení plnění
provedených zhotovitelem podle této smlouvy na takové části předmětu díla navazují práce
nebo jiné činnosti objednatele nebo jeho jiného zhotovitele. Pro předání a převzetí části
předmětu díla se použijí přiměřeně předchozí odstavce tohoto článku, pro přechod nebezpečí
škody na takové části předmětu díla ze zhotovitele na objednatele se použije obdobně čl. X.
této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště ve lhůtě do 3 kalendářních dnů ode dne předání a
převzetí předmětu díla. Na staveništi pak zhotovitel může ponechat pouze zařízení, popřípadě
jiné věci potřebné k odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí předmětu díla.

Ver:e 100101

5 (8)

Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad zhotovitel odstraní ze staveniště i tato
zařízení nebo jiné věci a prostory staveniště zcela vyklidí.
Ve stejné lhůtě jako podle předchozího odstávce tohoto článku je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště také v případě, Že závazek provést dílo zanikne jinak než splněním.

Článek XII.
Odpovědnost za vady
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými
právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se zhotovitel, že
dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude mít všechny
vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 24 měsíců od předání a převzetí předmětu dílá.
Pro výrobky a zařízení, která jsou součástí díla, se však sjednává záruka za jakost v délce,
která odpovídá záruce za jakost poskytnuté jejich výrobci nebo dodavateli.
Drobné odchylky, které nemění přijaté řešení a nemají vliv na cenu díla áni dobu plnění,
nejsou vadami díla, pokud je dohodli určení zástupci smluvních stran alespoň záznamem ve
stavebním deníku.
Oznámení vad vyžaduje písemnou formu. V takovém oznámení objednatel označí vadu díla,
popřípadě popíše, jak se taková vada projevuje.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou předmět díla nelze užívat pro jeho vady, za které
odpovídá zhotovitel.
Objednatel umožní zhotoviteli přístup k předmětu díla v rozsahu nezbytném pro odstranění
vad.
Jestliže se ukáže, že by s opravou oznámených vad byly spojeny nepřiměřené náklady, má
objednatel místo práva na jejich odstranění právo na přiměřenou slevu z ceny díla.
Zhotovitel neodpovídá též za vady díla, které byly po přechodu nebezpečí škody na díle
způsobeny objednatelem nebo třetími osobami, zejména za vady způsobené jiným než
řádným užíváním předmětu dílá, ani za vady díla, které před přechodem nebezpečí škody na
díle způsobili účastníci výstavby, za něž zhotovitel neodpovídá.
Za sjednanou úhradu a ve sjednané době zhotovitel odstraní také poškození a vady, za které
neodpovídá.

Článek XIII.
Doručování

Za adresu pro doručování písemností se vedle skutečného sídla právnické osoby nebo sídla
zapsaného ve veřejném rejstříku považuje případně i adresa uvedená ve smlouvě nebo
adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně.
Za vědomé zmaření dojití se považuje zejména, neoznámil-li jedna ze stran druhé smluvní
straně změnu adresy uvedenou ve smlouvě nebo adresy, kterou po uzavření smlouvy písemně
oznámila pro doručování písemností, ačkoliv se na uvedených adresách již nezdržuje.

Článek XIV.
Oprávněné osoby
Určeným zástupcem objednatele při provádění díla je:
Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je:
Určení zástupci smluvních stran zejména jednají za smluvní strany v technických věcech
souvisejících s prováděním díla, podepisují zápis o předání staveniště, činí za ně záznamy ve
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stavebním deníku a podepisují zápis o předání a převzetí předmětu díla. Určený zástupce
objednatele též vykonává kontrolu objednatele při provádění díla, včetně souvisejících
opatření, a vyjadřuje za objednatele stanovisko ksoupísu prací, který je podkladem
k vystavení faktury.
Změna určení zástupců smluvních stran podle tohoto článku nevyžaduje změnu této
smlouvy. Smluvní strana, 0 jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez
zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně záznamem ve stavebním deníku. Provedením
záznamu je změna účinná vůči druhé smluvní straně.
Určením zástupce objednatele podle tohoto článku není dotčeno právo objednatele
kontrolovat provádění díla také dalšími osobami, zejména V oblasti technického dozoru.

Clánek XV.
Závěrečná ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, Že je pojištěn pro případ škody způsobené na věcech nebo zařízeních
na staveništi, na nichž nese nebezpečí škody, živelními událostmi nebo odcizením a pro
případ škody způsobené jeho činností třetím osobám. Zhotovitel je povinen prokázat na
žádost objednatele rozsah svého pojištění a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou dobu
provádění díla podle této smlouvy.
Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této
smlouvy, použije pro svoji ekonomickou činnost a zhotovitel má povinnost použít pro
fakturaci DIC objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným
a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení
neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.
Jestliže se podle této smlouvy nebo na jejím základě určuje jakost a provedení díla podle
technických norem, je pro jejich určení rozhodné znění technických norem účinné ke dni
uzavření této smlouvy.
Veškeré údaje, které se smluvní strany dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy
anebo při výkonu práv nebo plnění závazků založených touto smlouvou, smluvní strany
považují za důvěrné a zavazují se nepoužít je k jinému účelu, než jaký vyplývá ztéto
smlouvy, a chránit je před zneužitím třetí osobou. Za porušení této povinnosti se sjednává
smluvní pokuta ve výši 50 000.00 Kč. Tím není dotčeno právo na náhradu škody způsobené
porušením této povinnosti.
Jestliže je objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, má zhotovitel právo až do doby
splnění tohoto závazku objednatele přerušit provádění díla. Stejné právo má zhotovitel
vpřípadě, že je objednatel vůči zhotoviteli vprodlení se splněním peněžitého závazku
z jiného závazkového právního vztahu. O dobu, po kterou zhotovitel z těchto důvodů přerušil
provádění díla, se prodlužuje doba sjednaná podle této smlouvy pro provedení díla a jeho
částí. Zhotovitel je však povinen přerušení provádění díla objednateli písemně oznámit. K
tomu postačuje i záznam ve stavebním deníku.
Tuto smlouvu respektive závazek vzniklý na základě smlouvy lze změnit nebo zrušit jen
písemně, nevyplývá-li z jejích ustanovení něco jiného. Zhotovitel je oprávněn namítnout
nedostatek formy i v případě, že již bylo plněno. Prominutí dluhu ze strany zhotovitele může
být jen výslovně a vyžaduje písemnou formu.
Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním z důvodů, za které neodpovídá
zhotovitel, má zhotovitel právo na zaplacení části ceny díla, která připadá na již provedené
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práce nebo jiná plnění poskytnutá při provádění díla, pokud zhotovitel nemůže jejich
výsledek použít jinak, a na úhradu uěelně vynaložených nákladů.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
dvou.
ll. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění: o zadání zakázky malého rozsahu rozhodla Rada městského obvodu
Hrabová, usnesením č. 65/1429 ze dne 12. 4. 2017.

V Ostravě dne

V Paskově dne

za objednatele:

za zhotovitele:
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