
Smlouva o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele:

1. Smluvní strany
1.1 Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace

se sídlem: Čujkovova 25, 700 30 Ostrava - Zábřeh
zastoupeno Ing. Bc. Magda Mertová, ředitelka

jednání ve věcech:
a) smluvních:
b) technických:
telefon:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

Ing. Bc. Magda Mertová, ředitelka
Ing. Bc. Magda Mertová, ředitelka
596745477-80,602761219
mmertova@cujkovova.cz
70631875
CZ70631875 (neplátce DPH)
KB Ostrava, a.s.
13820761/0100

a

1.2 [BENCORI s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. značka C 56055
zastoupena: jednatelem, panem Benedecem Coritarem,
jednání ve věcech:

a) smluvních: p. Benedec Coritar, jednatel společnosti
b) technických: p. Benedec Coritar, jednatel společnosti

se sídlem: Dolní 337, Stará Ves nad Ondřejnicí
IČ: 01559036
DIČ: CZ01559036
telefon: 603499664
fax:
e-mail: bencori@seznam.cz
bankovní spojení: Fio banka, a.s. Ostrava
č. účtu: 2000400695/2010
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy
2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby "Výměna střešní krytiny a klempířských

prvků, zateplení stropů v půdním prostoru v objektech A a B Domova Čujkovova" (dále
též "stavba" nebo "dílo") dle objednatelem poskytnuté dokumentace.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních
a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení,
včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení
předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
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a) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během
výstavby,

b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,

c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla,

d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel
v místech dotčených stavbou),

e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,

f) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,

g) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných
vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),

h) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,

i) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,

j) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,
zeleň, příkopy, propustky apod.),

k) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,

I) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod
na nich,

m) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,

n) označit staveniště v souladu s právními předpisy,

x) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci
projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků
a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení
a vlastníky okolních nemovitostí.

2.3 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které
jsou obsaženy v dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět. Práce
a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se
nazývají méněpráce.

2.4 Dojde-Ii při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo
rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního
dne, je objednatel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně
odůvodnění, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě
a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení.
Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této
smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.

2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem
a povahou díla, řádně překontroloval poskytnutou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn.
technickou zprávu a výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil
s objednatelem. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní,
místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.

2.6 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez závažných vad a nedodělků
převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu
sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.

2.7 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své
nebezpečí.

2.8 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci
zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (Příloha Č. 2). Bude-Ii
chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele (podzhotovitele) než je uvedeno
v Příloze Č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. Změnit
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poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokazována původním poddodavatelem
ve výběrovém řízení. O této skutečnosti musí být uzavřen dodatek k této smlouvě, v opačném
případě, není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Nedodrží-Ii zhotovitel
poddodavatelské schéma uvedené v Příloze Č. 2 této smlouvy, je toto považováno
za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody
3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.

3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných
pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady
nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo
znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí
objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.

3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4. Doba a místo plnění
4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 20 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí

staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Toto ustanovení platí samostatně
pro každý objekt zvlášť (budova A a budova B). O předání staveniště bude zhotovitelem
vyhotoven zápis.

4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 5 dnů ode dne předání staveniště.
Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani
ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy
odstoupit.

4.3 Dílo bude realizováno ve dvou etapách. Stavební práce na objektu A budou provedeny
v roce 2017. Zhotovitel je povinen provést dílo (v rozsahu budovy A) v termínu do 15. 12.
2017. Stavební práce na objektu B budou realizovány v roce 2018. Zhotovitel je povinen
provést dílo (v rozsahu budovy B) v termínu do 150 kalendářních dnů od protokolárního
předání staveniště, nejpozději však do 15. 12. 2018. Smluvní strany se dohodly, že
provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany
se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat závažné vady či
nedodělky.

4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou
termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.

4.5 K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické
podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení
technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit
zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda
s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele
s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá
o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.

4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové
dokumentaci, tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné
pro provedení díla, může se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín
provedení prací na díle stanovený v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou
k provedení těchto víceprací.

4.7 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným
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ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou
objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo
přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

4.8 Místem plnění je objekt A a B Domova Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace.

5. Cena díla
5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čI. 2 této

smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

ICena za stavební práce na objektu A bez DPH I ~ 226 621,- Kč

IDPH 15% 1 1333993,- Kč

ICena za stavební práce na objektu A vč. DPH I ~ 560614,- Kč

[Cena za stavební práce na objektu B bez DPH I ~ 229 911,- Kč

IDPH 15% I 1334487,- Kč

ICena za stavební práce na objektu B vč. DPH I ~ 564 398,- Kč

ICena celkem bez DPH I ~ 456 532,- Kč

IDPH 15% I ~68 480,- Kč

ICena celkem vč. DPH I ~ 125012,- Kč

5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou
a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny
pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.

5.3 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení
a Ipřevzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv
na celkovou sjednanou cenu díla.

5.4 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady
na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení
staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot,
provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energie
spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady
na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo
možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení
bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob,
organizační a koordinační činnost. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen
vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.

5.5 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění
víceprací a méněprací.

5.6 Změna ceny:

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být
provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového
rozpočtu,

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících
se celé stavby,
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c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak
zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny
stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu,

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.

5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody,
nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

5.8 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny
uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel
v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.

5.9 V případě vzniklé vícepráce - méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned
zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.

6. Platební podmínky
6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.

6.2 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou
za kalendářní měsíc (dále jen "faktury").

6.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího
kalendářního měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto
soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení
soupisu provedených prací objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění,
vždy nejpozději do desátého pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž
objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Není-Ii soupis provedených prací
odsouhlasen objednatelem, není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Za den dílčího
zdanitelného plnění se považuje den odsouhlasení provedených dílčích prací na předávacím
protokolu. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data
a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná
dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních. Po převzetí ukončeného díla bude
vystaven vyúčtovací daňový doklad na celkovou hodnotu díla.

6.4 Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90%
z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. .zádržné" (dále
též zádržné), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-
li objednatel dílo s vadami či nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů
po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-Ii mít
dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů
od převzetí díla objednatelem.

6.5 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 10 dnů od jejího doručení objednateli.

6.6 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu
provedených prací přímo na staveništi.

6.7 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů.
Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele. Součástí faktury bude příloha - soupis
provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou
vyhotoveních.

6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-Ii zhotovitel práce nebo dodávky, které
neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo
dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu
vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů
objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní
lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury
objednateli.

6.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky
z účtu objednatele.
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6.10 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku
s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. Č. 235/2004 Sb. v registru plátců
a identifikovaných osob.

7. Jakost díla
7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu
s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, zadávací dokumentací stavby,
v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými
českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem
u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.

7.2 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu.

8. Provádění díla
8.1 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti,

při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu
o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.

8.2 Objednatel jmenuje technický dozor investora a může jmenovat koordinátora bezpečnosti
práce na staveništi. Zhotovitel se zavazuje těmto osobám umožnit přístup na staveniště
a kontrolu činnosti zhotovitele vždy, když na staveništi probíhá činnost.

8.3 Objednatel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to
charakter stavby vyžaduje.

8.4 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu
a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.

8.5 Zhotovitel dbá na bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen
zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen dodržovat
nařízení koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, v souladu s právními předpisy.

8.6 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo
zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá
za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.

8.7 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné
kontrolní dny. Vyvstane-Ii potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel,
zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech
kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel.

8.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů
předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou
nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení
dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

8.9 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat
souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí
díla. Nedostaví-Ii se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu
ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

8.10 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho
příkazů.

8.11 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

8.12 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré
subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.

8.13 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo
úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může
svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli
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či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen "pojistná
smlouva"). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti
a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen
na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže
zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

8.14 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí demontáž a odvoz kovového šrotu ze stavby
do sběrných surovin k jejich druhotnému zpracování. Náklady za tuto činnost (demontáž
a doprava) jsou zhotovitelem vyčísleny v položkovém rozpočtu, který je přílohou Č. 1 této
smlouvy. Proplacení kovového šrotu bude provedeno napřímo sběrnými surovinami na účet
objednatele.

9. Stavební deník
9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních

záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. Tato povinnost se
týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.

9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky
s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho
oprávněným zástupcem.

9.3 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí
celého díla objednatelem.

9.4 Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací, který bude sloužit jako
podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního
provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem,
objednatelem a projektantem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném
stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

10. Předání a převzetí díla
10.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno ve dvou etapách, samostatně budova A

a samostatně budova B.

10.2 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat
zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této
smlouvy, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá /
nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení
staveniště, datum ukončení záruky na dílo.

10.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla
dle technických norem a předpisů a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení
o shodě.

10.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště
a staveniště vyklidit.

11. Záruční podmínky a vady díla
11.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá

požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové
dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům
objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době
jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví
po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.

11.3 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené vyšší mocí, za vady způsobené objednatelem,
nedodržením pravidel provozu a údržby, či za vady způsobené vandalismem.
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11.4 Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení,
technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou
výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí
za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. Záruční doba běží samostatně
pro každý stavební objekt zvlášť (budova A a budova B).

11.5 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

11.6 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části
díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba
opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.7 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal
toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-Ii
objednatel jinak.

11.8 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 2 dnů od obdržení
oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-Ii se smluvní
strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to
i v případě, že reklamaci neuznává, do 12 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak.

11.9 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až
do rozhodnutí soudu.

11.10 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.11 Neodstraní-Ii zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka,
nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit
objednateli.

11.12 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.

11.13 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu
odstraňování vady.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čI. 4 odst. 4.3

této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

12.2 V případě, že stavbu budou realizovat subdodavatelé v rozporu s poddodavatelským
schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý jednotlivý případ porušení poddodavatelského
schématu.

12.3 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel
oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý
den prodlení.

12.4 V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení
jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z prodlení ve výši
stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb.

12.5 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,-- Kč
za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení
BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě
neodstraní.

12.6 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý den prodlení
s odstraněním a každou jednotlivou vadu.
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12.7 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každou vadu
a každý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění.

12.8 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání
a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
díla za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.

12.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

12.10 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana
nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze
vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13. Závěrečná ujednání
13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba

s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy
a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci výběrového řízení uvedl v nabídce veškeré informace
a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového
řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy
a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

13.3 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. Tato smlouva však
nenabude účinnosti dříve, než bude zveřejněna dle zákona Č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném znění. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem Č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem, v platném znění.

13.4 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv nebo na profilu zadavatele bude zveřejněn
celý rozsah smlouvy, a to na dobu neurčitou. Případné utajované skutečnosti zhotovitele, které
nemají být uveřejněny, je zhotovitel povinen při podpisu této smlouvy objednateli písemně
sdělit, a to včetně odůvodnění, ve smyslu zvláštních právních předpisů. Zákonem stanovené
údaje budou uveřejněny vždy.

13.5 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen
zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků.

13.6 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených
v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.

13.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena
podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena
ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

13.8 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:

1. Položkový rozpočet

2. Poddodavatelské schéma

V Ostravě dne 24.7.2017 VIOstravě dne 24.7.2017 I
Domov Čujkovova

Ostrava-Zábřeh. ptrspl!vkcvá orqantzace
ČUjkovova 25, 700 30 Ostrava-Zábfeh
IČ: 70631875, tel.: 596745478

·8·

za objednatele
Ing. Bc. Magda Mertová

ředitelka organizace

BENCORI s.r.o.
Dolnf 337

76923 Stará Ves nad Ondl'ejnicf
' ..:·~~·~?t9.93~O'·p'~:.C.~Q155.9Q36e :n ,"\48A ~R4

za zhotovitele
Benedec Coritar

jednatel společnosti BENCORI s.r.o

Strana 9 (celkem 9)



Položkový rozpočet

Zakázka: Domov Čujkovova, Ostrava Zábřeh příspěvková org.

Misto Čujkovova 25 (objekt A)

Objednatel: Domov Čujkovova, Ostrava Zábřeh příspěvková orqanizai IČ: 70631875

Čujkovova 25 DIČ: CZ70631875

700 30 Ostrava - Zábřeh

Zhotovitel: BENCORI s.r.o. IČ: 01559036 I
Dolní 337 DIČ: CZ01559036

I 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 2226621,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 2226621,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 2 226 621,00 CZK

Snížená DPH 15 % 333 993,15 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrou hlen í -0,15 CZK

Cena celkem s DPH 2560614,00 CZK

v St. Vsi nad Ondřejnicí dne 9.6.2017

BENCORJ s.r.o. Domov Čujkovova
Ostrava-Zábřeh. pUspěvi<ová organizace

Dolnf 337 Čujkovova 25, 700 30 Dstrava-Zábřeh
739 23 Stará Ves nad Ondl'ejnlcf
IC:01559036,DIC:CZ01559036 IČ: 70631875, tel.: 596745478

·B·
tel: 603 49~ ~R4

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s,



S:

Položkový rozpočet
Domov Čujkovova, Ostrava Zábřeh příspěvková org.

Čujkovova 25 (objekt A)O:

MJ množství

m2

m

m

m2

m2

m

m

m2

m2

m2

m3

cena / MJ

nění stávající tep. izolace a lepenky

bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz m2

Podkladní modifik. asfalt. pás ROOFTEK 40 MINER. m2

Pás modifikovaný asfalt ELASTEK 40 SPECIAL m2
DEKOR

IO[llec:hOl/:'Ini okapů lak. plech pod krytinu m

ks

stř. výlezu

m,.·rn"v"n, štítu lak. plech rŠ.300 mm

m,.·rn"v"n, zdí lak. plech, rš 300mm

m".rnnv",n, atiky lak. plech

rrus=r-nrtvsaru úžlabí lak. plech

Oplechováni zlomů střechy lak. plech

Žlab nástřešní TiZn rš. 670 mm, plech leskle m
válcovaný

25 764292661 RTl Oplechování okapní hrany z TiZn tI. 07 mm, plech m
leskle válcovaný

26764901041L30 Žlab podokapní půlkruhový ,velikost 150 mm lak.

27 764901045L21 Žlabový hák 150 lak.

28764901031L35 Kotlíkžlabový kónický D 100 mm

29 764901051 L37 Odpadní trouby kruhové, D 100 mm

30 764901065L36 Koleno svodové 72° D 100 mm

31 764901066L38 Objímka odpadní roury D 100 mm

32 767392112R99 Montáž háků

33764342291M9 MONTÁŽ svodů, kolen a objimék

34 764342240M8 MONTÁŽ žlabů

35 67352216 F06 Difuzní fólie JUTADACH 160 9 Master

36 764341220M2 MONTÁŽ fólie

37 62811150V12 Lepicí páska DELTA MULTI BAND na folii

38 60510054 Lať střešní profil dřevěný 60/40 mm vč.impregnace

39 762342204M17 Montáž laťování střech, svisle

40 762342203M16 Montáž laťování střech, vodorovně

41 764900001 Ml Taška mStandart S-350 Pural SP 50 SAAB

42764341210Ml MONTÁŽ krytiny

ks

m

m

m

m

m



43 764900101L2 Hřebenáč ks

44 764901020L9 Rozdělovací hřebenáč ks

45 764341230M3 MONTÁŽ hřebenáče m

m

011L4 ks

23223L pás okapní- 80 mm- 5m m

013M7 Nastřelovací hřebíky ks

012L6 Samovrtný šroub do dřeva 4,8*35 -250 ks bal. ks

51 9987641 02R 1 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m

52 998765101ROO Přesun hmot vodorovně

53 765331251862 Komplet tašky pro anténu ks

54 764551404R02 Propojení odvětraní kanalizacé ks

55 765331251863 Taška pro hygienické odvětrání

56 764530440T06 Oplechování vzduchotechniky z Ti Zn plechu

57 764348211 ROO Zachytače sněhu kus

kus

764342230M7 ks

ks

61 764551404R23 hromosvodu soub

62 764901011 M14 soub

63 97908-1122.R

64 97908-1121.R ks

ks

soub

řízení staveniště soub

Půdní pochůzí lávka z OS8 desek vč. dřev. konstr. mb

2226621,151

BENCORI s.r.o.Doln!337739 23 Stará Ves nad OndtejnicíIC:01559036,DIC:CZ01559036
tel: ryO~ 49q RF;./1



Položkový rozpočet

Zakázka: Domov Čujkovova, Ostrava Zábřeh příspěvková org.

Misto Čujkovova 25 (objekt B)

Objednatel: Domov Čujkovova, Ostrava Zábřeh příspěvková orqaniza. IČ: 70631875

Čujkovova 25 DIČ: 70631875

700 30 Ostrava - Zábřeh

Zhotovitel: BENCORI s.r.o. IČ: 01559036

Dolní 337 DIČ: CZ01559036

r 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 2229911,15

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 2229911,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 2229911,15 CZK

Snížená DPH 15 % 334 486,67 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,18 CZK

Cena celkem s DPH 2564398,00 CZK

v Stare Vsi nad Ondřejnicí dne 9.6.017

BENCORI s.r.o.
Domov Čujkovova00lnl337

739 23 Stará Ves nad Ondfejnicl Ostrava-Zábřeh, pr(spěvková organizace
IC:01559036,OIC:CZ01559036 Čujkovova 25, 700 30 Ostrava-Zábřeh

tel: 603499 6R"- jč: 70631875, tel.: 596745478
-B-

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

S: Domov Čujkovova, Ostrava Zábřeh příspěvková org.

Čujkovova 25 (objekt B)O:

MJ množství cena / MJ

m2

2 764321820ROO Demontáž oplechování m

3 764355811 R01 Demontáž žlabů a háků m

4 762341811 ROO Demontáž bednění a laťování m2

5 765321810R19 Demontáž stávající lepenkové krytiny m2

6 764355811 ROO Demontáž žlabů nástřeš. oblých m

7 764311393R01 Demontáž okapu pod nástřeš. žlabem m

8765321810R06 Odstranění stávající tep. izolace a lepenky m2

9 764346391 R02 Vyčíštění půdy m2

10 50834.v4 Položení nové tep. izolace tI. 200 mm D+M, m2

11 1112 Řezivo SM omítané 23/80-160 L=4-6 m m3
impregnované

12 762341210ROO Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz m2

13 62852254111 Podkladní modifik. asfalt. pás ROOFTEK 40 MINER. m2

14 628522641 Pás modifikovaný asfalt ELASTEK 40 SPECIAL m2
DEKOR

15 764222220R01 Oplechování okapů pod fólii lak. plech rš. 150 mm m

16 764222220R02 Oplechování okapů lak. plech pod krytinu m

17 764362320ROO Střešní výlez 60 x 60cm ks
18 764342230M7 Až stř. výlezu ks

19 764239210R01 Lemování komínů lak. plech ks

20 764530440L97 Oplechování štítu lak. plech rš.300 mm m
21 764530440L96 Oplechování zdí lak. plech, rš 300mm m

22 764222220R12 Oplechování atiky lak. plech m
23 764222220R25 Oplechování úžlabí lak. plech m
24 764902001ROO Oplechováni zlomů střechy lak. plech m
25 764255604RT1 Žlab nástřešní TiZn rš. 670 mm, plech leskle m

válcovaný
26 764292661 RT1 Oplechování okapní hrany z TiZn tI. 07 mm, plech m

leskle válcovaný
27 764901041L30 Žlab podokapní půlkruhový ,velikost 150 mm lak. m
28 764901045L21 Žlabový hák 150 lak. ks
29 764901031L35 Kotlík žlabový kónický D 100 mm ks

051L37 Odpadní trouby kruhové, D 100 mm m
065L36 Koleno svodové 72° D 100 mm ks

32 764901066L38 Objímka odpadní roury D 100 mm ks

33 767392112R99 Montáž háků ks

34 764342291 M9 MONTÁŽ svodů, kolen a objimék ks

35 764342240M8 MONTÁŽ žlabů mb

36 16 F06 Difuzní fólie JUTADACH 160 9 Master m2

37 764341220M2 MONTÁŽ fólie m

38 62811150V12 picí páska DELTA MUL TI BAND na folii ks

39 60510054 střešní profil dřevěný 60/40 mm vč.impregnace m

40 762342204M 17 laťování střech, svisle m2

41 762342203M16 laťování střech, vodorovně

42 764900001 M1 mStandarl S-350 Pural SP 50 SAAB



MONTÁŽ krytiny m2

Hřebenáč ks

Rozdělovací hřebenáč ks

MONTÁŽ hřebenáče m

Větrací pás hřebene m

011L4 Opravný sprej 400 ml ks

23223L Větrací pás okapní- 80 mm- 5m m

013M7 Nastřelovací hřebíky ks

51 764901012L6 Samovrtný šroub do dřeva 4,8*35 -250 ks bal. ks

52 9987641 02R 1 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m

53 998765101ROO Přesun hmot vodorovně

54 765331232B391 Komínová lávka

55 765331251B62 Komplet tašky pro anténu ks

764551404R02 Propojení odvětraní kanalizacé ks

ka pro hygienické odvětrání ks

Oplechování vzduchotechniky z Ti ln plechu ks

lachy1ače sněhu kus

Montáž zachy1ače sněhu kus

MONTÁŽ stř. výlezu ks

1231E80 Držák hřebenové latě 230x50mm Feln ks

404R23 Oprava hromosvodu soub

011M14 Oprava fasády soub

65 97908-1122. R Likvidace odpadu na skládce

66 97908-1121.R Doprava na skládku ks

67 762335120R04 Oprava krovu - doplnění ks

68 998764299ROO Jeřáby, výtah, lešení VRN soub

69 998764294ROO

70 60726014.ABc

2229911,151

BENCORI s.r.o.
739 23 Do/nf 337

/C: 0155~~~,~~~~~~~~~~
tel: BO::! 4C1~~~-.1



I PODDODAVATELSKÉSCHÉMA I
Seznam poddodavatelů účastníka výběrového řízení zadávaného mimo režim zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZZVZ" nebo "zákon"), zakázka

malého rozsahu

název veřejné zakázky:

"Výměna střešní krytiny a klempířských prvků, zateplení stropů v půdním prostoru v objektech A a B Domova Čujkovova"

Zadavatel:
název:
sídlo:
zastoupený:
IČ:

Účastník:
Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace název:
Čujkovova 25, 700 30 Ostrava - Zábřeh sídlo:
Ing. Bc. Magda Mertová, ředitelka zastoupený:
70631875 IČ:

BENCORl s.r.o.
Dolní 337, Stará Ves nad Ondřejnicí, PSČ 739 23
p. Benedecem Coritarem
01559036

Já, níže podepsaný, Benedec Coritar, r.č. 670708/2371, bytem Dolní 337, Stará Ves n/Ondřejnicí, jednatel společnosti BENCORI s.r.o., tímto čestně
prohlašuji, že nemám v úmyslu zadat žádnou část VZ "Výměna střešní krytiny a klempířských prvků, zateplení stropů v půdním prostoru v objektech
A a B Domova Čujkovova" poddodavateli.

Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, dne 9.6.2017 Jméno, podpis a razítko oprávněné osoby Coritar Benedec, jednatel společnosti BENCORl S.r.o.

BENCORI s.r.o.
Dolnf 337

739 23 Stará Ves nad Ondřejnicf
IC:01559036,DIC:CZ01559036

tel: 603499664


