
Smlouva o dílo
Evidenční číslo 2017/0073

dle § 2586 a násl. Zákona č.89/20128b. Občanského Zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY
M stská část Praha 17
Žflıanskćhø 291/12h, 163 02 Praha 6 - epy
zastoupená: Mgr. `litkou Synkovou, Starostkou
kontaktní telefon-obecn : 234 683 111_
IČ; 00231223
DIČzCz00231223
Bankovní Spojení:
číslo účtu :
Zástupce pro v ci Smluvní : Mgr. Jitka Synková, starostka
kontaktní osoby : vedoucí OŠK
Tel._ -fnaı 5
_technik OS

Te1=_Ema“
(dále jen Objednatel)

DTTA-vzduchotechnika a klimatizace S. r. O.
Zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským Soudem V Praze, Oddílu C
vložce č. 145106
Sídlo: Lázeňská 1109, 289 12 Sadská
IČ: 28486480
DIČ; CZ 28486480
Bankovní spojení:
Čisıø účtu:
Kontaktní osoba: Zden k Otta -jednatel firmy, tel._e -mailz

1-_
Adresa pro doručování korespondence:

OTTA-vzduchotechnika a klimatizace S. r. o., Lázeňská 1109, 289 12 Sadská

(dále jen Zhotovitel)

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Zhotovitel Se zavazuje, že Zhotoví v rozsahu a Za podmínek dohodnutých v této Smlouv

pro objednatele a Objednateli dodá a odevzdá stavební dílo specifikované v čl. Ill. této
Smlouvy.

2. Objednatel Se Zavazuje, Že dokončene' dílo, které je p edm tem této Smlouvy p evezme,
Zaplatí Za jeho Zhotovení dohodnutou cenu a poskytne Zhotovitelí dohodnuté
Spolupůsobení vyplývající Z této smlouvy.

3. Zhotovitel se Zavazuje= že p edm t pln ní poskytne ádn a včas.
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4. Podkladem pro uzav ení smlouvy jsou Zadávací podmínky Objednatele uplatn né § 27

písm. b) Zákona č. 134/2016 Sb. o ve ejných Zakázkách v platném Zn ní. Tyto podmínky

jsou pro zhotovitele Závazné.

III. P EDM T PLNÉNÍ

l. P edm tem pln ní Ze Strany Zhotovitele je provedení díla dle zadávacích podkladů
objednavatele, tj.: „Osazení Stacionárních klimatizačních jednotek v MŠ Bendová“ dle
nabídky.

0 dle výkazu vým r

0 konzultací s Objednavatelem p i prohlídce stavby

Nabídka Zhotovitele je zpracována dle dohody S Objednavatelem v rozsahu položkového

rozpočtu.

2. Dílo bude provedeno v rozsahu Stanoveném nabídkou zhotovitele, výkazem vým r a

Zadávací dokumentace objednatele.

3. Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo v bezvadné jakosti, Z nových materiálů podle
technologických a pracovních postupů vyplývajících Ze Zadávací dokumentace objednatele.
Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení p íslušných ČN a platných p edpisů týkajících
se p edm tu díla, včetn požadavků na Zajišt ní bezpečnosti práce dle zákona Č. 309/2006
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany Zdraví p i práci v
pracovn právních vztazích a o Zajišt ní bezpečnosti a ochrany zdraví p i činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy (Zákon O Zajišt ní dalších podmínek

bezpečnosti a Ochrany Zdraví p i práci) a Na ízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveništích.
Zhotovitel do Stavby nezabuduje žádný výrobek, který nebyl certifikován.

IV. MÍSTO PLN NÍ
Bendová 1122/3, 163 00 Praha 6 - epy

v. ČAS PLNÉNÍ
l. Zahájení prací: l. 5. 2017 Dokončení (P edání dila) 3. 5. 2017

VI. CENA DÍLA

l. Cena díla je sjednána jako cena Smluvní, Vztahující Se k p edm tu díla a termínu realizace

dle této SOD. Zahrnuje veškeré náklady na realizaci díla.
Rekapitulace ceny díla:
Cena celkem bez DPH 68 950,00 Kč
DPH 14 479,50 Kč
Celkem S DPH 83 429,50 Kč

Tato cena je Shodná s nabídkovou cenou a to cena nejvýše p ípustná. Tuto cenu je možné

p ekročit nebo Snížit pouze Za podmínek Stanovených v této Smlouv .
Uprava smluvních cen v průb hu realizace stavby je možná:
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!\.)

-v p ípad objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy ve
výkazu vým r a jsou nezbytné ke Zhotovení díla (vícepráce , mén práce)
-dojde-lí ke zm n projektu či rozsahu prací vymezených Zadávacími podmínkami na
Základ požadavků objednatele, nebo průb hem Výstavby.
- úprava sjednané ceny díla a jeho části v průb hu realizace Stavby včetn stanovení
konečné ceny musí být stanovena dohodou Smluvních stran a to formou písemného
dodatku k této Smlouv .

Jakékoliv použítí náhradních materiálů, jiných technologií a p ípadné nutné práce nad
rámec SOD je Zhotovitel povinen p edem projednat a odsouhlasít s objednatelem. Pokud
práce nad rámec SOD provede Zhotovitel bez p edchozího projednání a odsouhlasení
Objednatele, není tento povinen provedené vícepráce zaplatit.

vıI. FINANCOVÁNÍ
l.

!\)

3.

Realizace díla bude uhrazena na Základ faktur, které budou doloženy soupisem
provedených prací a dodávek odsouhlasených Objednatelem. Provád né práce budou
fakturovány do výše 80% celkové ceny dila. Zbývajících 20% ceny díla bude
Objednatelem uhrazeno do 21 dnů po p edání a p evzetí díla bez vad a nedod lků,
nebránících užívání díla.
Zadavatel neposkytuje zálohy, faktury Zhotovitele budou objednatelem propláceny
p evodními p íkazy na účet Zhotovitele do 21-ti dnů Od datajejích Obdržení Objednatelem.
P i zpožd ní platby objednatele, delším než l m síce, může Zhotovitel p erušit provád ní
díla, pop . odstoupit od Smlouvy.

Faktura bude obsahovat tyto náležitosti:

- označení a po adové číslo faktury
- číslo Smlouvy objednatele
- název a Sídlo a registrační čísla (IČ, DIČ) smluvních Stran
- údaj o Zápisu firmy v OR
- bankovní Spojení - číslo účtu
- p edm t díla a rozsah provedených prací
- celkovou částku k úhrad bez DPH
- SaZbu dan
- celkovou částku vč. DPH
- datum vyhotovení, Odeslání, doba Splatnosti, datum zdanitelného pln ní
- razítko a podpis
- p ílohou bude zjišťovací protokol Skutečn provedených prací, odsouhlasený

objednatelem, u konečné faktury Zápis o p edání a p evzetí

V p ípad , že faktura nebude vystavena v Souladu s touto smlouvou a nebude Obsahovat
náležitosti v této smlouv uvedené, objednáte] je oprávn n vrátit ji zhotoviteli k
p epracování nebo dopln ní, v takovém p ípad začíná b žet nová lhůta Splatnosti dnem
doručení opravené faktury Objednateli.

4. Pokud objednatel bude požadovat provedení prací, neobsažených ve Smlouv (PD), nebo
bude požadovat jinou kvalitu prací a dodávek, než je uvedeno v PD, dojde ke Zm n ceny.
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Ke zm n ceny dojde i V p ípad Zm ny technického a technologického ešení Stavby.
Požadované Zm ny velkého rozsahu ınusí být Speciíˇıkovány Zápisem ve Stavebním
deníku. Rozdíly budou Ocen ny stejn jako práce ve Smlouv . Vícepráce a zm nyje
možno realizovat až po písemném Souhlasu Objednatele (technické ešení a ceny).
Konečná faktura bude vyhotovena a objednateli p edložena po ukončení a p edání díla a
odstran ní Všech vad a nedod lků, nebránících užívání díla, zjišt ných p i p edávání a
p ejíınání Stavby.

VIII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

l.

[Q

Zhotovitel Se zavazuje provést dílo v rozsahu a Způsobem, dohodnutém v této Smlouv , a
to na Svůj náklad a nebezpečí. P ípadné poškození nep edaného a nep evzatého p edm tu
díla ponese na Svůj náklad Zhotovitel.
Stavební a technologické práce budou realizovány v souladu s obecn platnými p edpisy
pro výstavbu, platnými v dob Zpracování projektové dokumentace a realizace Stavby.
Zhotovitel povede Ode dne p evzetí Staveništ o provád ní prací, Stavební deník, kde
budou Zaznamenány všechny rozhodující Skutečností pro pln ní Smlouvy, Zejména údaje
O časovém postupu prací a jejich jakosti, zm ny a Odchylky od projektové dokumentace.
Objednatel Sleduje, kontroluje Stavební deník a p ipojuje Své stanovisko. Deník bude Stále
na Stavb .
Zhotovitel nese Zodpov dnost Za vykonávání stavebních prací svými pracovníky. P itom
musí dodržovat zákonné a místní p edpisy, týkající se ekologických a hygienických
pravidel, jakož i p edpisy, týkající Se bezpečnosti a ochrany Zdraví p i provád ní
stavebních prací. Zodpovídá Za ízení Stavby a po ádek na staveništi. Zhotovitel Odpovídá
Za to, že nenaruší po ádek a čistotu okolí Objektu, Zejména v části, kde je bezprost ední
kontakt s plochami p ístupnými ve ejnosti. Zabezpečí Staveništ a zamezí p ístupu
nepovolaných Osob.
Zhotovitel Odpovídá v plném rozsahu za práce provád né jeho Subdodavateli. Seznámí je
Se všemi dohodnutými podmínkami provád ní prací, jakož i v cným a časovým
harmonogramem prací. Zhotovitel zabezpečí funkci vyššího dodavatele Stavby.
Zhotovitel Se Zavazuje účinn Spolupracovat a Svoji činnost koordinovat Se všemi
účastníky výstavby S cílem vytvo it co nejlepší podmínky pro p ípravu, realizaci a
Zprovozn ní Stavby.
Práce, které vykazují již v průb hu jejich provád ní nedostatky a Závady, je zhotovitel
povinen na vyzvání Objednatele (technického dozoru) bez zbytečného Odkladu napravit.
Zhotovitel je pojišt n proti Odpov dnosti za škody a živelným pohromám. Dílo bude
včasné Zajišt no proti škodám včetn nep etržitého komplexního a úplného pojišt ní
všezahrnující pojistkou proti jakýmkoliv Ztrátám, škodám až do doby ukončení Stavby.
Po dobu provád ní díla nese Zhotovitel zodpov dnost za škody jím Způsobené na díle
v plném rozsahu.
Zhotovitel dostane klíče od Objektu ke dni zahájení prací. Od tohoto dne po celou dobu
Stavby zhotovitel Zodpovídá za uzamčení budovy.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel nesmí bez p edchozí dohody Se Zhotovitelem užívat stavební dílo, které mu
nebylo odevzdáno a jím p evzato.
Objednatel určí zhotoviteli místo napojení na Zdroje médií.
Objednatel p edá Zhotovitelí Staveništ prosté nároku t etích osob do Zahájení díla.
Hranice Staveništ p esn vymezí. O p edání Staveništ bude sepsán zápis.
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4.

l\.)

XI.

l`~J

DJ

Objednate] prohlašuje, že má Zajišt no finanční krytí díla na celý požadovaný rozsah a po
celou dobu realizace.
Objednatel dále zajistí šatnu, WC a Sklad materiálů Zhotovitele.
Objednatel umožní vjezd mechanizmů Zhotovitele a jeho subdodavateiů do areálu
objednatele.

VYŠŠÍ Moc
Vyšší mocí, p i které není Zhotovitel v prodlení s pln ním svých závazků podle této
Smlouvy jsou:
I Zastavení Stavby Z ınoci ú ední, p ičemž jde o zhotovitelem nezavin ný ú ední Zásah
I Živelné události, jako nap . průtrž mračen, povodeň, požár, Ot esy S posuvy půdy

apod.
Čas pln ní Se automaticky prodlouží o dobu trvání vyšší moci uvedené v odSt. 1 a o dobu
p im enou k Odstran ní jejich následků S p ipočtením doby pro znovuzahájení prací a
s event. pot ebným posunutím vzhledem k nep íznivému ročnímu Období.

P EDÁNÍ A P EVZETÍ DÍLA
Zhotovitel splní Svou povinnost provést dílo ukončením jeho p edm tu v Souladu
S podmínkami Smlouvy a jeho p edáním objednateli v dohodnutéın termínu.
O p edání a p evzetí díla bude mezi smluvními Stranami Sepsán zápis, ve kterém budou
uvedeny eventuální drobné vady a nedod lky, které nebrání p evzetí díla, s termíny jejich
odstran ní a Stanovisko objednatele, že stavební dílo p ejímá.
Objednatel není povinen p evzít dílo vykazující vady nebo nedod lky, má však právo
p evzít dílo vykazující drobné vady a nedod lky, nebránící ádnému užívání díla.
Pokud Zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedod lky v dohodnutém termínu, je
zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výší 0,5% Z ceny díla Za každý
den prodlení.

Zásady p ejímacího ízení:
0 Zhotovitel písemn Oznámí objednateli termín p edání díla
0 Stavební dílo, jehož vady brání uvedení do užívání a které nelze podle § 82 Stavebního

Zákona kolaudovat, nebude p evzato

Zhotovitel p ipraví p ed zahájením p ejímacího ízení tyto doklady:
I stavební deník, atesty výrobků, p edepsané revizní zprávy
0 zprávu O realizovaných kontrolách výrobků a provád ných Zkouškách

Objednatel p ipraví pro p ejímací ízení veškeré doklady, a to Zejména Zprávu Svého
Stavebního dozoru.

Vlastnické právo ke Zhotovenému dílu Se ídí p íslušnými ustanoveními Zákona č.89/20128b.,
Občanského zákoníku - na Objednatele p echází p edáním a p evzetím díla, Zároveň
S p echodem odpov dnosti Za škody.

5. Po p edání a p evzetí díla uvede Zhotovitel pracovní plochy do původního Stavu.
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XII. SMLUVNÍ POKUTY

l. Pokud Zhotovitel nep edá dílo ve sjednaném termínu, Zaplatí objednateli smluvní pokutu ve

výši 0,5 % Z celkové ceny díla, a to za každý započatý den prodlení.
2. Pro p ípad, že by objednatel neuhradil fakturu ve smluveném termínu dle této SOD uznává
objednatel, Smluvní pokutu ve výši 0,05 o/0 Z fakturovane' částky Za každý den prodlení
s úhradou.

XIII. oDSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Objednatel může odstoupit od smlouvy:
jestliže je Zhotovitel v prodlení S termínem S dokončením díla Z důvodů na jeho Stran a
Z jeho chování Ze z ejmé, že termín dokončení ( i jeho části) nebude dodržen a Zhotovitel
neposkytne objednateli po jeho výzv dostatečnou jistotu v této Záležitosti. Za podstatné
porušení Smlouvy bude považováno opožd ní Stavebních prací o více jak 14 dnů proti
termínům schváleným v této Smlouv

Zhotovitel opakovan nerespektuje na ízení Zástupců objednatele
Zhotovitel provádí dílo v rozporu se Zadávací dokumentací, nebo provádí dílo takovým

Způsobem, který nenaznačuje výslednou kvalitu díla.
odstoupení od Smlouvy musí být oznámeno písemn . V tomto p ípad má odstupující
právo žádat odpovídající náhrady a vyrovnání pro důvody Zavin né druhou Stranou.
Odstoupení Od Smlouvy Se ídí ust. § 2001 a násl. Zákona č. 89/2012Sb. Občanského
zákoníku.

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

l.

I\J

Veškeré Zm ny nebo doplňky této Smlouvy mohou být provedeny na návrh kterékoliv
Smluvní Strany pouze po adov číslovaným, písemným dodatkem, vzájemn

odsouhlaseným a potvrzeným. Druhá Strana Se k písemnému návrhu první vyjád í do lO

dnů po jeho obdržení.
Práva a povinnosti vyplývající Z této Smlouvy ají výslovn neupravená Se ídí
p íslušnými ustanoveními zákona č. 89/20128b. Občanského Zákoníku v platném Zn ní
Objednatel Svolává jeden kontrolní den. Zhotovitel je povinen vyslat na kontrolní den
Statutárního Zástupce, p íp. pov eného pracovníka. Náplní kontrolního dne je p edevším:
0 projednání postupu výstavby
0 projednání drobných Zm n
0 projednání dodatků ke Smlouv

Záruka za dílo:
a) Zhotovitel Se Zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti, odpovídající p íslušným

technickým čs. normám a obecn platným právním normám a p edpisů.
b) na dílo poskytuje Zhotovitel záruku v délce trvání 36 m síců ode dne p edání a

p evzetí celé Stavby; Záruka Se vztahuje na vady dila, které Se projeví u díla b hem
Záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, Že jejich vznik nezavinil.
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Záruční listy výrobců materiálů p edá Zhotovitel objednateli po dokončení díla. Na
p edaná technická Za ízení poskytne zhotovitel záruku dle Výrobce takového Za ízení
doloženou dodacíın a Záručníın listem. V Období Záruční doby poskytne Zhotovitel na
písemné vyzvání Objednatele bezúplatný záruční Servis. Zhotovitel Objednatelem
uplatn nou reklamaci odstraní ve lhůt nejpozd ji do t ech pracovních dnů V p ípad ,
že půjde O havarijní Stav a do Sedmi pracovních dnů v Ostatních p ípadech, a to od
doby doručení reklamace Zhotoviteli (písemn , faxem). Objednatel má také právo
nechat Odstranit p íslušnou vadu na díle prost ednictvím t etí Osoby a náklady takové
opravy následn p eúčtovat Zhotovitelì, který Se zavazuje, že takovou fakturu
Objednateli uhradí ve lhůt 21-dnů od doby doručení faktury. Ujednání platí jen
v p ípad , že Zhotovitel nebude ádn a včas reagovat na objednatelem uplatn nou
reklamaci.

c) Záruka Se vztahuje na funkčnost dila a jeho částí, pop . Samostatných konstrukcí. Za
Závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých
Způsobů užívání či za závady, způsobené nesprávnou údržbou nebo Zanedbáním
údržby a oprav, jakož i nekompletnost zjišt nou po p edání zhotovitel neodpovídá.
Dále se Záruka nevztahuje na závady vzniklé b žnýın Opot ebením a na v ci, které
obstaral Objednatel. Záruka Zaniká provedením Zm n a úprav bez souhlasu
zhotovitele a pop . i oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde O Opravy
drobné, nevyžadující Zvláštní kvalifikaci nebo Opravy havarijní, které byly
způsobeny vadami, za n ž zhotovitel Odpovídá. Zhotovitel neodpovídá Za závady,
které nevznikly v p íčinné Souvislosti S jeho činností.

d) P i uplatn ní nároků z Odpov dnosti za vady bude objednáte] postupn požadovat:
ı Odstran ní vad díla Opravou, jestliže Oznamovane' vady jsou opravitelné
0 p im enou Slevu z ceny, jestliže současn prokáže, že oznamovaná vada je

neopravitelná

Účastníci této Smlouvy po jejím p ečtení prohlašují, že souhlasí S jejím Obsahem, že tato
byla SepSána na základ pravdivých údajů, jejich pravé a Svobodné vůle a nebyla Sjednána
v tísni ani Za jinak jednostrann nevýhodných podmínek. Na důkaz toho p ipojuji Své
podpisy.

Tato Smlouva je Zpracována v p ti vyhotoveních, Z nichž t i Obdrží Objednatel a dv
zhotovitel.

Nedílnou Součástí této Smlouvy jsou p ílohy:
1) položkový rozpočet (jako podklad pevné ceny)

Tato Smlouva, p ípadn její zm ny či dodatky bude uve ejn na vregistru Smluv,
vsouladu Se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti n kterých
Smluv, uve ejňování t chto Smluv a o registru Smluv (zákon o registru Smluv). Zve ejn ní
Zajistí objednatel.

Strany Se dohodly, že tato Smlouva bude uve ejn na, krom p ílohy č. l uvedené
v čl. XIV odst. 7. této Smlouvy o dílo, nebot" uve ejn ním t chto údajů by došlo
k porušení obchodního tajemství (§504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník).



10. Podle ustanovení § 43 odst. 1 Zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním m st Praze, Ve Zn ní
pozd jších p edpisů, se konstatuje, že uzav ení této Smlouvy schválila Rada m stské části
Praha 17 na svém 67. Zasedání dne 10. 4. 2017 usnesením Č. Us RMC 000149/2017

XV. PODPISY SMLOUVY

1. Smluvní Strany prohlašují, Že Sí tuto Smlouvu p ed jejím podpisem p ečetly, že byla
uzav ena po vzájemném projednání podle jejich pravé a Svobodné vůle, určit , vážn
a srozumiteln , nikoliv v tísni nebo Za nápadn nevýhodných podmínek. Smluvní Strany se
dohodly na celém Obsahu Smlouvy a její autentičnost potvrzují Svým podpisem

3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu ob ma Smluvními Stranami.

4. Tato Smlouva nabývá účinnosti dne uve ejn ní prost ednictvím registru Smluv.

V Praze dne
27' á'

29/711 V Praze dne 1 0 UA2111?

Za Zhotovitele: Za obj ednatele:

-DOLOŽKAf

Na základ dikce § 43 Zákonač. 131/2000 Sb. ,o hl. m st Praze v platném zn ní
a v souladu S usnesením RMČč. 000149/2017 Ze dne 10.4. 2017 Se Osv dčuje právní úkon

Spočívající v uzav ení Smlouvy O dílo mezi MČ Praha 17 a Společnosti OTTA-
vzduchotechnika a klimatizace S. r. o a potvrzuje Se Spln ní podmínek daných výše

uvedeným ustanovením.

V Praze dne: 'I B -Uľı' 21117
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