
STATUTÁRľĺ ĺtĺĚsĺo Úsľĺ ľło LABEM
Velká Hradební 2336/8,401 00 Ústí nad Labem

Smlouva o dílo
uzavřená dle zákona č' 8912012 Sb', občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

,,občanský zákoník")

SMLUVNĺ STRANY

í. Statutární město Ústí nad Labem
se sídlem: Velká Hradební 2336t8,4o1 oo Ústí nad Labem
Zastoupeno: lng. Věrou Nechybovou, primátorkou
lČ: ooo 81 531

osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních:

osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: 

bankovníspojení:
číslo účtu: 
(dále jen ,,objednatel" nebo ,,smluvní strana")

2. Design Spoľt Service ,,BAFR" spol.s.r.o.
zastoupená/ý: lng.Bárta Jaroslav
se sídlem: Moskevská24l1575 4oooí Ústí n/Labem
lČo: 4o22gg21
DlČ: 
bankovníspojení
číslo účtu: 
Pověřená osoba k jednání: lng..Bárta Jaroslav

(dále jen ,,zhotovitel" nebo ,,smluvní strana")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce v
souladu s ustanovenĺm $ 2586 a násl. občanského zákonĺku (dále jen ,,smlouva,,)

Smluvní strany, vědomy si svých závazkilv této Smlouvě obsažených a s úmystem být
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujĺcím zněnĺ Smlouvy:
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l. Preambule
Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě zadávacího řízení oro
pleněníveřej1é zakázky malého rozsahu s názvem ,,oprava podlahy v tělocvičně na FZŠ ústí
nad Labem, ceské mládeže 23ol2, p. o.,,.

!l. Úěelsmlouvy
Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné
zakázky a nabĺdky zhotovitele' které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen ,,ładáiací
dokumentace") dostupná na: https://zakazky'usti-nad-labem.cŻprofile-display-2.html.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje objednateli splněni zadání Veřejné zakázky a všech z
toho- vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávaci dokumentace. Tato garance je
nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro- vyloučeńí
jakýchkoliv pochybností to znamená, že''

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky
vyjádřený v Zadáv ací dokumentaci,

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou pouŽita dostatečně konkrétní
usta noven í Zadáv ací do kumentace'

Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloŽenou objednateli v rámci zadávacĺho řízení na
zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této
Smlouvy pouŽije subsidiárně.

lll. Předmět smlouvy
1' Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování a

provádění díla spočívajícího v opravě podlahy v tělocvičně na FZŠ Ústí nad Labem, České
mládeŽe 23012, p. o., která je zastaralá a v havarijním stavu (dále jen ,,Díto" nebo ,,Dĺla").

2. Rozsah a specifikace Díla zahrnující zejména věcné, místnĺ a časové vymezení související
s poskytováním konkrétních prací je Vymezen v této smlouvě, v zadávací a projektové
dokumentaci a ve výkazu výměr, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

3' Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající
v činnostech blíŽe specifikovaných ve výkazu výměr, ktený je nedílnou součástĺ této smloúvy
jako příloha č. 2.

4' objednatel se za řádné provedenĺ dilazavazĄe zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.

5. Provedení díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálŮ azařizeni nezbytných pro řádné dokončení
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí,
jejichŽ provedeníje pro řádné dokončení díla nezbytné.

6. Zhotovitele splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v
místě plněnĺ objednavatele.

7. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba pĺsemného odsouhlasení mezi
objednatelem a zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné
prokazatelné dohody o vykonání vĺceprací nesmĺ zhotovitel vícepráce provést. Pokuď by
neschválené vícepráce zhotovitel provedl, je oprávněn po objednateli poŽadovat pouze cenu
pouŽitých materiálů, pokud tyto materiály odpovĺdají běŽným standardům takových
materiálů. objednatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro
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provedení díla účelně vynaloŽeny a dále není povinen hradit další náklady spojené s
provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie).

Pokud v rámci předmětu plněnĺ dle této smlouvy vzniknout dodatečné práce, jejichŽ potřeba
vznikla v důsledku okolností, které objednateljednající s náleŽitou péčí nemohl v zadávacím
ŕízeni předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro plnění předmětu dle této smlouvy,
mohou být tyto práce zadány zhotoviteli za předpokladu, Že dodatečné práce nemohou b1ýt
technicky nebo ekonomicky odděleny od předmětu plnění, pokud by toto oddělení zpŮsobiío
závažnou újmu objednatele nebo ačkoliv je toto oddělení technicky nebo ekonomicky moŽné,
jsou dodatečné práce zcela nezbytné pro dokončení díla dle této smlouvy a zároveň celkový
rozsah dodatečných prací nepřesáhne o více než 30% z předpokládané hodnoty zadané
veřejné zakázky ani nepřesáhne 30 % nabĺdnuté ceny prodávajícího dle přílohy č' 2 této
smlouvy. Na dodatečné práce bude uzavřen dodatek k této smlouvě.

lV. Místo a čas plnění díla
1. Místem plnění této Smlouvy je ZŠ Ústí nad Labem, České mládeŽe 23Ot2, p. o.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla dne 01 . 07 ' 2017. Zhotovitet se

zavazqe, Že dílo bude provedeno nejpozději do 24.08' 2018.
3. Zhotovitel je povinen předat zhotovené dílo objednateli v termínu stanoveným v odst. 2

tohoto článku této smlouvy. o předánĺa převzetí díla bude sepsán předávací protokol.
4. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány

a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem čijeho provedením.
5' Řaone dokončení díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvnĺch stran

uvedené v čl. Vll této smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím sjednaných
součinností nenÍ Zhotovitel v prodlení s plněnĺm předmětu této smlouvy. Nedojde-li mezi
stranami k jiné dohodě a prokáŽe-li Zhotovitel, że ani při vynaloŽenĺ veškerého úsilí nemohl
dílo v důsledku prodlení objednatele dokončit, je moŽné s výslovným souhtasem objednatele
prodlouŽit stanovený termín dokončení dĺla o dobu shodnou s prodlením objednatele v
plnění jeho součinností.

6. Při předání a převzetí díla bude na základě kontroly provedené objednatetem ověřeno, zda
poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly
touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na díle a
jejich vlastností s jejich závaznou specifĺkacĺ uvedenou v této Smlouvě.

V. Gena a platební podmínky
1' Cena díla je stanovena ve výši 628.757,98 Kö

Šest set dvacet osm tisíc sedm set padesát sedm Kč,98 hal.
DPH í32.039,ĺ8 ' Kč

2' CELKEM 760.797,{6 Kč
Sedm set šedesát tisíc sedm set devadesát sedm Kč, 16 hal

3' Cena za provedení díla je nejvýše přĺpustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady
spojené s provedením díla (zejména: doprava, zábory veřejných prostranstvĺ, výyčení sĺtí,
kácení zeleně, skutečné zaměření apod.). Nad rámec této ceny nepříslušÍ zhotoviteli za
provedení prací na díle Žádná jiná odměna.

4. Cena za provedení díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného
zhotovitelem a doručeného na adresu objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně
bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši' KaŽdá faktura musí obsahovat náležitosti
daňového dokladu v souladu s ustanovením $ 29 zákona ć' 23512004 sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZDPH') a zákona č. 563/1991 Sb., o
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účetnictvĺ, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zou")' Součástí vystavené faktury bude
předánízápisů ze stavebního deníku a řádný soupis pracĺ, kteĘými bylo dílo provedeno.

5. objednatelje oprávněn pozastavit20 o/o z celkové ceny díla, v případě, Že v zápise o předání
a převzetí díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky
provede objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce objednatele potvrdí protokol
o odstraněnívad a nedodělkŮ'

6. Fakturace bude provedena po předánĺ a ukonöení dĺla na základě konečné faktury, která
bude Objednatelem odsouhlasena.

7 ' V případě, Že Zhotovĺtelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náleŽitosti dle
odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náleŽitosti daňového dokladu, je objednatel
oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdrŽenĺ fakturu vrátit Zhotoviteli
k opravě či doplněnĺ. Lhůta splatnosti ceny za provedené dílo v takovémto případě počíná
běŽet ode dne doručenĺ opravené nebo doplněné faktury objednateli. Nevrátí_li objednatel
Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, Že k faktuře
objednatel nemá výhrady.

8. Splatnost faktury činĺ 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
9. Zhotovitel neníoprávněn poŽadovat zálohové platby'
10. V případě, Že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty,

zašle tato smluvnĺ strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na
částku ve výši smluvní pokuty splňujícĺ náleŽitosti daňového dokladu podle äDPH a účetnĺho
dokladu podle ZoU druhé smluvní straně. Smluvnĺ pokuta je splatná do 30 dnů ode dne
doručenĺ faktury smluvní straně povinné k její úhradě.

11' v případě, Že některé ze smluvnĺch stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé
smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náleżitostmi úöetního dokladu podle ZDPH a
ZoÚ s přesnou výší poŽadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíŽ škoda vznikla
a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíŽ porušenĺ způsobilo vznik
škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručenĺ řádného vyúčtování druhé
smluvnístraně'

12. objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet
uvedený v záhlaví této smlouvy.

13. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí objednatel pouze
základ daně' Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doloŽení Zhotovitele o
jeho úhradě přĺslušnému správci daně.

Vl. Práva a povinnostismluvních stran při provádění díla
1' Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy.
2' Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy,

normami a technickými podmínkami, platnými pro prováděné dílo. Zhotovitel odpovídá za
dodżeníveškeqých obecně závazných právních předpisů rovněŽ ze strany všech osob, které
se budou fyzicky podílet na provedení díla, zejména pak za dodźení obecně závazných
právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poŻárnÍ ochrany. o
těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedené dĺlo je Zhotovitel povinen výše
uvedené osoby proškolit.

3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmĺnky této smlouvy. Zhotovitel
se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami
oprávněných pracovníkŮ smluvních stran a rozhodnutĺmi a vyjádřeními kompetentnĺch
orgánů státnísprávy.

4. objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí_li objednatel, Že zhotovitel provádí
dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajĺcími ze smlouvy nebo obecně závazných právních
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předpisů, je objednatel oprávněn doŽadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadným prováděnĺm a dílo prováděl řádným způsobem. JestliŽe zhotovitel tak neučiní ani
v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, která opravňuje objednatele
k odstoupení od smlouvy.

5. Pro úöely kontroly průběhu provádění dĺla organizuje objednatel kontrolní dny. Kontrolnĺ dny
se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolnĺ dny svolává objednatet
dle potřeby, a to vŽdy nejméně s desetidenním předstihem. Zhotovitel je povinen se řádně
svolaného kontrolního dnu zúčastnit.

6. osobou oprávněnou objednatelem k provádění kontrol je zástupce objednatele ve věcech
technických: 

.
7' Zjednáni kontrolního dne bude objednatelem vŽdy pořízen písemný zápis, ktený podepíší

obě smluvnístrany.
8. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracĺch provedených na díle dle této Smlouvy

dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této
smlouvy.

9' Nedostatky či vady oznámené dle odst. 3 tohoto článku budou zaznamenány do stavebnĺho
deníku s uvedenĺm termínu jejich bezplatného odstraněnĺ.

10. Zhotovĺtel se zavazuje poużívat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení
dĺla, tak aby dílo bylo provedeno v poŽadované kvalitě a nedocházelo k poškozování
zaŕízení a příslušenství ani jiného majetku'

11. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační
předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V
případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen
nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím, Že do 10ti
pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloŽí veškeré potřebné doklady
k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.

12. Zhotovitel se zavazuje při prováděnĺ dĺla řídit pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen
upozornit objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu objednatelem, na rizika
vyplývajĺcí z objednatelem poŽadovaných prací na díle, pokud neodpovídají obvyklým
postupům předmětného plnění či podmĺnkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu
a termín poskytnutí příslušných pracĺ na díle, jestlĺŽe Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit
při vynaloŽení své odborné péče.

Vll. Součinnost a komunikace smluvnĺch stran
1' Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace

nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazktl'
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškeých skutečnostech,

které jsou nebo mohou být důleŽité pro řádné a včasné plnění jejich závazkť,l, pokud takové
skutečnostijiŽ nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně.

3. Zhotovitelje oprávněn poŽadovat součinnost objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná
k odstranění překáŽek na straně objednatele, které objektivně brání řádnému provedení
díla. V takovém případě lze tuto součinnost poŽadovat kdykoliv v průběhu plnění této
Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí biýt specifikována dostatečně předem.

4. objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost přl plnění povinností
dle čl. V. této Smlouvy. objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskýnutí
součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.

5' Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvĺm oprávněných
osob dle čl. Xltéto Smlouvy.
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o Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být
doručena bud'osobně, prostřednictvím drŽitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vŽđy
alespoň oprávněné osobě dle čl. Xl této Smlouvy. V případě, Že taková pĺsemnošt můŽe mĺt
přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí biýt doručena bud'osobně, nebo prostřednictvím
dżitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany zásilkou
doručovanou do vlastních rukou, a to vŽdy osobě oprávněné k zastupování druńé smluvní
strany dle zápisu v obchodním Ęstřĺku, resp. na základě obecně závazných právnĺch
předpisů.

Vlll. Náhľada škody a prodlení
1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných

právních předplsů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu povaŽuje i pokuta ei jina
sankce uloŽená za správní delikt objednateli v případě, Že příčinou uloŽení takové san-kce
bylo porušení povinností Zhotovitel dle této Smlouvy. obě smluvnĺ strany se zavazujÍ k
vyvinutí maximálního úsilĺ k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smlúvní
strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinńostĺ stanovených
platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě.

2. Żaana ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých
povinností vyplývajícĺch z této Smlouvy a nenĺ v prodlenĺ, bránila_lijí v jejich splnění některá
zpřekáŽek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení s 2913 odst.2
občanského zákoníku.

3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného
odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění
této Smlouvy. Smluvní strany se zavazĄi k vyvinutí maximátnĺho rjsilí k odvrácení
a překonání okolností vylučujĺcích povinnost k náhradě škody'

4. Żaana ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a
bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvnístrany.

5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo
jinak chybného pokynu objednatele v přĺpadě, že na nesprávnost takového pokynu
objednatele upozornil v souladu s čl' Vl odst. 'ĺ2 této Smlouvy.

lX. Jakost díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo
1. Zhotovĺtel především odpovĺdá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za

spĺávnost a úplnost provedení všech prací na dĺle uvedených ve smlouvě včetně veškených
příloh, technologických předpisů a postupů, veškeqých platných norem a souvisejíiích
platných předpisů.

2. Zhotovitel dále odpovídá za to, Že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez
jakýchkoliv vad, ať uŽ věcných, právních nebo ostatních' Díto nebo jeho část má vady,
jestliŽe zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, neodpovídá účelu jeho vyuŽiií,
případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem,
platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

3. Záruć,ni lhůta na provedené dílo činÍ 36 měsĺců ode dne jeho protokolárního předání a
převzetí.

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovidá za bezvadnost předmětu díla, tj.
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle
jednotlivých poŽadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět dĺla, jeho části a
příslušenství vztahují.

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve
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lhůtě nebo oznámĹli před jejím uplynutím, Že vady neodstraní, můŽe objednatel požadovat
přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit
sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit
objednateli výlaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných
objednatelem' Zhotovitelje povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdżení prĺslusnéno
platebního dokladu objednatele'

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se zárućní doba díla nebo jeho části
prodlouŽí o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjišiěné vady
uŽíváno vůbec nebo mohlo být uŽíváno jen v omezeném rozsahu.

7 ' Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemŽ i reklamace odeslaná
objednatelem v posledníden záruční doby se povaŽuje za včas uplatněnou.

8' odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla'

9. Zhotovitelje rovněŽ odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na dÍle či majetku objednatele
jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění
jakýchkoliv prací a sluŽeb při plnění nebo v souvislosti s plněnĺm povinností podle této
smlouvy.

10. Případné nároky z nedodrŽení povinnostíZhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy
objednatel uplatní zejména při předání a převzetí díla. Tím však není dotčeno právó
objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud objednatel prokáŽe, Že je objektivně
nemohl uplatnit jiż v rámci předání a převzetí díla.

11. Vlastníkem díla po celou dobu trvání této smlouvy je objednatel. Nebezpečí škody při
prováděnídíla nese zhotovitel a to doby řádného předánídíla objednateli.

12' Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k reatizaci trvalých, popř. dočasných
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem
nebezpečĺ škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

X. Sankce
1. V případě, Že Zhotovitel nedodrŽí závazný termín zahájení Prací ke zhotovení díla stanovený

v čl. lV odst. 2 této smlouvy' se Zhotovitel zavazĄe zaplatit objednateli smluvní pokutu vé
výši 0,5 o/o ZCafiý dĺla včetně DPH, sjehoŽ plněním je Zhotovitel vprodleni, za každý i
zapoćatý den prodlení, pokud pozdější zahĄenÍ prací nebyto předem pĺsemně odsouhlaseno
Objednatelem.

2. V případě, Že Zhotovitel nedodrŽí závazný termĺn dokončení díla stanovený v této smlouvě,
se Zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši O,5o/o z ceny díla včetně
DPH za kaŽdý i započ,atý den prodlení, pokud prodlouŽení termínu dokončení nebylo
v průběhu prací písemně odsouhlaseno objednatelem.

3. V případě, Že bude Zhotovitel v prodlení s plněním jiných svých povinností (porušĺ své
smluvní povinnosti) z této Smlouvy, na které se nevztahuje někteý z odstavců tohoto článku
výše, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.ooo,_ Kć, za každéjednotlivé
porušení povinnosti.

4' V případě, Že objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se objednatet
zavazĄe zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 o/o zfakturované částky včetně DPH za každý i
zapoćatý den prodlení.

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody
zvlášťavplnévýši.

6. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na
smluvní pokutu. oznámení musí dáĺe obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

Xl. oprávněné osoby
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1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlavi této smlouvy.
oprávněné osoby budou zastupovat smluvní siranu v żáleŽitostech souvisejícĺch s plněním
dle této Smlouvy. oprávněná osoba si můŽe stanovit svého zástupce. Vystupuje_li zästupce
za oprávněnou osobu, má stejné pravomocijako oprávněná osoba.

2. obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich
zástupce, jsou však povinny na takovou změnu đruhou smluvní stranu písenině upoźoinit
(doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, az kayz se o ńí druhá
smluvnístrana dozví'

3. Ustanovenĺm tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavenĺ osob oprávněných zastupovat
smluvnístrany.

4. oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlavĺ této smlouvy a V čl. V!' odst. 6 této smlouvy.

Xll. Platnost a účinnost smlouvy, zániksmlouvy
1' Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj' dnem jejího podpisu osobami

oprávněnýmizastupovat smluvnístrany a nabývá účinnostizveřejncňím v registru smluv.
2' Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazkŮ dle této smlouvy nebo za

podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku'
3' Tuto Smlouvu lze zrušit:

a) dohodou smluvních stran, jejíŽ součástí je i vypořádání vzájemných závazkil a
pohledávek;

b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.
4' objednatelje oprávněn odstoupit od Smtouvy v případě, Že:

a) Zhotovitel nezahájĺ provádění díla v termínu, v němŽ měto dojít k započetí provádění
díla;

b) Zhotovĺtelje v prodlení s prováděnĺm díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší
neŽ 5 dnů a nezjedná nápravu anĺ do 2 dnů od doručení písemńéiro oznámení
objednatele o takovém prodlení;

c) Zhotovitel plni závazek založený touto Smlouvou V rozporu se zadávacími podmĺnkami
Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny objednatele či platnými předpisy,
normami q roz-h9dnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní spŕávy,'rteŕe jé
povinen při plnění závazku zaloŽeného touto Smlouvou dodżovat'

5. objednatel je oprávněn okamŽitě odstoupĺt od Smlouvy bez předchozího oznámení
Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhŮtě:
a) bude_li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
b) vstoupĺ-liZhotovitel do likvidace;
c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyŽadované právními předpisy pro provádění

činnosti, k níŽ se zavazĄe touto Smlouvou;
d) porušĹli Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. Vl odst. 11 této Smlouvy, přičemŽ toto

porušení bude trvat déle, neŽ 10 dnů.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy V případě, Že objednatel je v prodlení s

placením peněŽitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto pródbní trvá po dobu detší
neŽ 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámeníZhotovitele
o takovém prodlení.

7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mit za následek odstoupení od této
Smlouvy ze strany objednatele, se bez dalšího povaŽujÍ za závaŽné pochybení při plnění
smluvního vztahu.

8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povĺnnosti smluvních stran, u nichŽ
z jejich po-vahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že maji zůstat v účinnosti i po dni ukončení
účinnosti Smlouvy nebo majívzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.
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X!!l. Závěrečná ustanovenĺ
1. |1ávn! vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíŽe neupravené se řĺdí platnými a

účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským żároníkem.
2. Výrazilm, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný

význam, jako je jim připisován jejími přílohami.
3. V případě rozporu. mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad

obecná interpretační pravidla'
4. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou

smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku'
5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení

novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plněni dle této sńlouvy a bude-li
mĺt tato změna podslatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazĄí s-e smluvní
strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehoŽ předmětem buđe úpravá vzájemných
smluvních vztahů Íak, aby byl v maximální moŽné mĺře zachován předměť, účel a oosan této
Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto
odstavce' V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznáśet poŽadaúky na navýšení Ceny za
provedení díla .s výjĺmkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně
nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu téio Smlouvy. l ú takovém případě však
Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšeńí jakékoli poloid ceny za
provedenĺdíla.

6. V-eškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit
přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákoněm č.
99/1963 Sb', občanský soudní řád, ve zněnĺpozdějších předpisů.-

7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, Že objednatel, jako orgán územní
samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se kjeho působnosti dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, úe znění-pozdějších předpisů. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, Že Žádný Údaj v této smlouvě, včetně jôjĺcn' příloh, není
označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, Že:

a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č'
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Ve znění pozbqsĺcn předpisů,
poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohotô závazkoüého
právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (napŕ. o daňových dokladech,
předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnośtecľl),

b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou pouŽity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích ósob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitimá
zveřejněním.

8' _s1lrynĺ strany shodně prohlašují, Že povinnost uveřejnění této smlouvy d]e zákona č.
34012015 Sb., o zvláštnÍch podmínkách účinnosti někiených smluv, uveĘňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splnénaze strany objednatele.

9' Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných
smluvními stranamí, přičemŽ zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatél ooärzĺ ävc
oboustranně potvzená vyhotovení této smlouvy.

10. Tuto Smlouvu .lze_ měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývajĺ platnosti u den,
kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti uden, roý ńvv zveřejněny
v registru smluv.

11. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy.
12' Nedílnou součást Smlouvy tvořítyto přílohy:
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o Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele (krycĺ list nabídky)
o Příloha č;.2 -Výkaz výměr

Smluvní strany prohlašují, Že si tuto Smlouvu přečetIy, že s jejĺm obsahem souhlasĺ a na
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem ?0 -12- 281:. dne: łq a . b /F

Zhotoviteĺ

í
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STATUTÁRNí MĚsTo Úsrí ľło LABEM
Právnĺ odbor
Velká Hradebnĺ 2336/8,401 00 Ústĺ nad Labem

Příloha č. ĺ - Krycí list nabĺdky

KRYCí LtsT NABíDKY
1. Název veřejné zakázky:

,,opľava podtahy v tělocvičně na FZš Ústí nad Labem, Geské mládeŽe 23ot2, p. o."

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel
subjekt:

sídlo:
lČo:
DlČ:
Zastoupeno:
osoba oprávněn a jed nat za zadav atele'

Statutárnĺ město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336t8,401 00 Ústín/L
00081531
c200081531
lng. Věrou Nechybovou, primátorkou

2.2. Dodavatel

název: Design Sport Service"BAFR" spol.s.r'o.

sídlo/mĺsto podnikání: Moskevská 24t1575 40001 Ústĺ n/Labem

bankovníspojení: 

č' účtu

ll 40229921

Dll: C240229921

osoba oprávněná jednat za dodavatele: lng.Bárta Jaroslav-jednatel

kontaktní osoba: l

3. Nabídková cena:

Cena v Kč celkem bez DPH: 628.757,98
Samosttatné DPH 21o/o í32..039,18

Cena v Kč celkem včetně DPH: 760.797,'16

V ÚsrÍ nĺ_ dne7.12' 2017

Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradebnĺ 2336/8, 4o1 oo Ústĺ nad Labem
tel.i +420 475277ILĹ'Íax:. +420 475 211047, www.usti-nad-labem.cz



SoUHRNNÝ LlsT STAVBY
Kód:

Stavba:
2

ZŠ české mládeže _ oprava podlahy tělocvičny

JKSO:
Místo:

Objednatet:

Zhotovitel:
Design Sport Service BAFR spol. s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel

Poznámka:

CC.C7:
Datum: ?6. 1.2017

40229921

c240229921

lč:
DlČ:

lč:
Dlč:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

Náktady z rozpočtů
ostatní náktady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

628757,99
0,00

628 757,98

DPH základní
snížená

21,00%

15,00%

ze
ze

628 757,98
0,00

ĺ32 039'ĺ8
0,00

Cena s DPH v czK 760 797,16

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a Razítko

Datum a Razítko

Datum a

Zhotovitel

Strana 'l z 2



REKAPITULAcE oBJEKTŮ sľłvgy
Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatet:
Zhotovite[:

Zš české mládeže - oprava podlahy tělocvičny

Design Sport Service BAFR spol. s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatet:

26. 1.2017

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

ĺ)Nákladyzrozpočtů

ii|'' Zš české mládeže _ oprava podlahy tělocvičny

628 757,99

628757,98

760 797,16

760 797,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

628 757,98 760 797,16

2) ostatní náklady ze souhrnného listu
ostatní náktady

Vyptň vtastní

Vyptň vtastní

Vyptň vtastní

Celkové náklady za stavbu 1| + 2|

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba

KRYCí LlsT RozPočTU
Zš české mládeŽe _ oprava podlahy tělocvičny

JKSO:
Místo:

Objednatet:

Zhotovitel:
Design Sport Service"BAFR '' spol.s.r.o. Ústí n/Labem Moskevská Ż4t1575

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka

CC.C7:
Datum: ?6. 1.2017

40229921

cz40?29921

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

Náktady z rozpočtu
ostatní náktady

Cena bez DPH

628757,98
0,00

62'8 757,99

DPH záktadní
sníżená

Ż1,00%

15,00%

ze
ze

628757,98

0,00

ĺ32 039'18
0,ffi

Cena s DPH v czK 760 797,16

Projektant

Datum a Razítko

Datum a Razítko

Zpracovatel

Datum a Razítko

Datum a

Zhotovitel

Razĺtko
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REKAPITULACE RozPočTU

Stavba: Zš české mládeže _ oprava podlahy tělocvičny

Místo

Objednatet:
Zhotovitel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HsV - Práce a dodávky HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

7í 1 - lzolace proti vodě, vlhkosti a ptynům

775 - Podtahy sktádané
762 - Konstrukce tesařské

766 - Konstrukce truhtářské

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedtejší rozpočtové náktady
VRN4 - ostatní

VP - Vícepráce

2) ostatní náklady
Ĺaŕízení staveniště
Projektové práce

Územní vtivy
Provozní vlivy
Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1'; + 2|

Datum:

Projektant:
Design Sport Service''BAFR " spol.s.r.o. Ústí n/Lal Zpracovatel:

26. 1.2017

Cena cetkem [CZK]

628 757,99

0,00

612 757,99
473 908,90
4',10169,70

1'.14 849,19

't0 000,00

ĺ4 000'00

1ó 000,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

628 757,99
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RozPočET

Stavba Zš české mládeže _ oprava podlahy tělocvičny

Místo: Datum:

Projektant:
Design Sport Service''BAFR '' spol.s.r.o. Ústí n/Lal Zpracovatel:

26. 1.2:017

Objednatet:
Zhotovitet:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena cetkem [CZK]

Náklady z rozpočtu
628 757,99

HsV - Práce a dodávky HSV

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - lzolace vodě, vlhkosti a

775 sktádané

0,00

61Ż 757,98
4739A8 80

410 169 70

21 K 7111't3121
lzolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za
studena m 80,000 205,00 ĺ ó 400,00

20 K 711113111
lzolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ptošď
za studena emulzí CoMBlFLEX-DS m2 230,000 205,00 47 150,00

33 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě,
vlhkosti a ptynům v objektech ýšky do ó m

t 0,310 ó10,00 189,10

2 K n5411810
Demontáž soklíků nebo tišt dřevěných
přibíjených m 78,000 'r0,00 780,00

,| K 7755ĺ í 800
Demontäż pod(ah vtyso\^ých tepených s tištami
[epenými m2 230,000 70,00 16 100,00

35 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných
hmot pro budovy v do 6 m ručně t 5,828 610,00 3 555,08

3ó K 997013219 hmot za zvětšenou dopravu suti
ZKD ĺ0 m

a

t 23,312 10,00 233,1Ż

38 K 9970ĺ 3509
zKD í km 'I km

na
t 34'9ó8 291,00 10 175,69

37 K 9970ĺ 351 ĺ
odvoz suti a vybouraných hmot z mezisktádky
na skládku do 1 km s naložením a se složením t 5,828 291,00 1 695,95

39 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného
odpadu na sktádce (sktádkovné) t 5,828 500,00 2914,00

25 K 775591195
MontáŽ parozábrany bez samolepícího proužku
pro plovoucí podtahy m2 230,000 '10,00 2 300,00

26 tłl 611553ó50

parozöbrana lYlIRELoN 2 mm na povrchu s LĐPE

folíi 0,2 mm s přesahem 0,1 m celková šíře 1,1
m

m 230,0(n 30,N 6 9(n,00

27 tvl 697521530 Gumoý pružný díIec 2ü)x100mm tl.11mm m2 30,m 600,N 18 0@,00

17 K 776141122
vyrovnánĺ podktadu povtakovt/ch pod lah stěrkou
pevnosti 30 MPa tt 5 mm

m2 230,000 280,00 64 400,00

4 tÁ 614181 130 Iišta dřevěnó dub 7 x 35 mm m 78,m 28,N 2184,N

5 K 775429'lŻ1
Montáż podlahové tišty přechodové pňpevněné
vruty m 1,600 í00'00 ĺó0'00

ó tlt 553431140 hli ní koý přechodoý profi l lĺ1u|tif loor m 2,m 300,N óü,u)
7 K 775511571

Podtahy z vtysů tepených' tt do 22 mm, š do 70
mm, dl do 400 mm, dub I

m2 230,000 830,00 ĺ90 900'00

I K 775591311 Podtahy dřevěné, záktadní tak mz 230,000 55,00 't2 ó50,00

11 K 775591313
Podtahy dřevěné' vrchnĺ lak pro vysokou zátěž
3x mZ 230,000 170,00 39 ĺ00'00

1Z K 775591316
Podlahy dŕevéné, mezibroušení mezj vrstvami
laku 3x m2 230,000 30,00 6 900,00

15 K 775591919
oprava podlah dřevěných _ broušení cetkoÝé
včetně tmelení m2 230,000 90,00

16 K 7755919Ż0 oprava podlah dřevěných _ vysátí povrchu m2 230,000 10,00

20 700,00

2 300,00

3 K n5413120
podlahové tišty ze dřeva tvrdého nebo

připevněné vruty s přetmelením m 78,000 50,00 3 900,00

ĺ3 K 998775101
vdoóm

pro
t ó'003 ó10'00 3 óó1,83
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ľČ ĺyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena cetkem [CZK]

14 K 998775192
Pňptatek k přesunu hmot tonážní 775 za
zvětšený přesun do 'l00 m

t 6,003 ĺ0'00 60,03

762 - Konstrukce tesařské 114 849,19

28 K 76Ż511267
Podlahové kce podktadově z desek osB tt 25
mm nebroušených na pero a drážku
šroubovaných

m2 230,000 250,00 57 500,00

22 K 7ó2951003
Montaż dvojiteho podkladniho roŠtu osové
vzdálenosti podpěr do 500 mm

m2 230,000 80,00 18 400,00

z3 tvl 6051 I 1300 řezívo stavební m3 4,500 7no,ffi 31 sffi,N
24 il 605111250 Spojovaci materiál soub 1,ffio 3 400,ffi 34N,N

34 K 99876Ż101
Přesun hmot tonáŽnĺ pro kce tesařské v
objektechvdoóm t 6'ó38 ó'l0'00 4 049,18

7óó - Konstrukce truhtářské
3Ż K 17664't1z1z Úprava obtožení stěn soub 1,000 10 000,00 10 000,00

ĺ0

29 K 783997't69 Lajnování hřĺšť - basketbat, volejbal a florbat soub 1,000 14 000,00 14 000,00

783 - Dokončovací n

VRN - Vedtejší rozpočtové náktady
VRN4 - ostatní

VP.

14

16 000,00
1ó 000'00

0 00

30 K 04000ĺ000 Demontáž a zpětná montáž tělocvičného nářadí soub I,000 I 000,00 I 000,00

3ĺ K 05000ĺ 000 Revize tělocvičného nářadí soub ĺ 
'000

I 000,00 8 000,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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