
Smlouva o dílo č.
na realizaci stavby

.Rekonstrukce parkoviště a chodníkových ploch v ul. Moskevská v Mostě“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
jdálc jen občanský zákoník)

1.1 Objednatel: 
Zastoupený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní špehem*. 
C. ú, výdajového:
Č. ú. příjmového: 
E-mail:
ID datové schránky: 
(dále jen objednatel

I.
Smluvní strany

Statutární město Most
Mgr, Janem Paparegou, primátorem města
Most, Radniční 1, PSČ 434 69
00266094
CZÜ0266094

po9ta@inesto-most. cz
pffbfvy

1,2 Zhotovitel: HERKUL a.s.
Zastoupený: Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva

Ing. Radek Braum. místopředseda představenstva 
č.p.228,435 21 Obmice 
25004638 
CZ25004Ó38 

info@hericul.cz 
9u7eeav

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajskými soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl B., vložka 1820 
(dále jen zhotovitel)

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spečení ; 
C.ú.
E-mail:
ID datové schránky:

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech techiúckých:
za objednatele: - vedoucí odboru investic

- referent odboru investic

za zhotovitele: Ing. Radovan Dušek - předseda představenstva

1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě: 
za objednatele: vedoucí odboru investic 

referent odboru investic

za zhotovitele: odpovědná osoba v oboru 
dopravní stavby



1.5 Zástupce povéřený k podpisu zménových listů dle článku V., bod 5.8,5.9,12.3 a 12.4: 
za objednatele: Mgr. Jan Paparega, primáior do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro 

každý jednotlivý změnový' list
edoucí odboru investic do max. ceny 100 tis. 

Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový' list

za zhotovitele: Ing. E^ovan Dušek, předseda představenstva

II.
Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje 
2.1J Název stavby:

2.1.2 Místo stavby:
2.1.3 Investor:
2.1.4 Vlastník:

«Rekonstrukce parkoviště 
Moskevská v Mostě** 
ulice Moskevská, Most 
statutární město Most 
statutární město Most

a cbodDíkových ploch v ul.

2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v užším řízeni 
pro zadáni vefqné zakázky podle § 58 a § 59 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

111.
Předmět plnění

3.1 Zhotovitel jc povinen provést podle projektové dokumentace zpracované společností 
NE2D Projekt s. r.o., pod názvem „ Rekonstrukce parkoviště a chodníkových ploch v 
ul. Moskevská v Mostě'*, rozšířené o výkaz výměr a technieke specifikace či techniekč 
a uživatelské standardy a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím 
řízení označeném shora, dílo, kterým je realizace stavby „Rekonstrukce parkoviště a 
chodníkových ploch v ul. Moskevská v Mostě**. Realizací stavby dojde k 
rekonstrukci parkovacích stání o celkovém počtu parkovacích míst 89 (z toho 5 pro 
osoby ZTP) včemě jejich odvodnění, dále k rekonstrukci a rozšíření stávající asfaltové 
komunikace včetnč jejího odvodněru. rekonstrukci stávajících chodníkových ploch 
včemě odvodněni. Tekonstnátci větného osvélierrí, vybudování novýdi
chodníkových ploch z betonové dlažby, opravy parkoví âlè s živičným povrchem a 
rozšíření vjezdu z komunikace na ul. Bělehradská. Dále bude provedeno nové 
dopravní značení, rekonstrukce kont^nerových stání při použití polopodzemních 
kontejnerů. Současné dojde k přeloženi částí podzemního vedení sdělovacího kabelu. 
V prostoru staveniště bude provedeno kácení části stromů a keřů, za které bude po 
dokončení stavby provedena náhradní vý'sadba a zhotovitel bude provádět její pěstební 
péči po dobu dvou roků. Samotné stavbě bude předcházel cizí stavba rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace a zhotovitel bude koordinovat postup vlastních stavebních 
prací s jiným zhotovitelem na staveništi.



3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastni odpovědnost a náklady, 
včas a řádné a s odbornou péčí- Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla 
subdodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této 
smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem 
objednateli v zadávacím řízeni označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že 
poddodavatel nebude provádět Část díla, k jejlmuž provedení se zavázal, s pomocí 
jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Případné schválení změny pododavatele bude 
provedeno zmčnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění díla 
poddodavatel em má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, 
dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasné k zahájení, 
provedeni a dokončení díla, zejména:

vytyčeni staveniště a prostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu od 
oprávněného geodeta, geodetické dokumentace, dokumentace skutečného 
provedení stavby
vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění 
po^Tzení správců inženýrských síti včetně zajištění obnoveni platnosti časově 
prošlých vyjádření správců inženýrských sítí
předáni všech potřebných dokladů, rozhodnuli, prohlášeni o shodě na použité 
materiály, revizí, osvědčení, atestu

- vedeni stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních 
prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inžeríýrských sítí včetně včasného 
odesílání pozvánek stavebnímu úřadu k provádění kontrolních prohlídek stavby, 
stanovených projektovou dokumentaci stavby a podmínkou stavebního povolení 
dodržov^í podmínek stavebního povolení včetně podmínek jednotlivých 
viasmíků a správců síti a zařízení a dotčených orgánů státní správy, uvedených 
v dokladové části projektové dokumentace
provádční veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy 
dodržování zkušebních a kontrolních plánu, HMG

- zajištění zařízení slavenišlé a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho 
vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu
zajišťování potřebných rozhodnutí - povolení ke zvláŠUiímu užívání komunikací, 
souhlas sc zásahem do zelené, povolení záboru veřejného prostranství apod. 
fotodokumentaci stavby
prováděni úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy' odpadu na skládku a 
úhrady potřebných médií
zajištění doručení sdělení objednateli o jednotlivých úkonech prováděné pěstební 
péče vždy nejméně 4 pracovní dny před jejím samorným provedením 
zajišťováni dopravních opatřeni nutných k provedeni díla včetně zajištění 
stanovení dopravné Inženýrských opatření, v jejichž rámci musí být zajištěn 
přístup pro příjezd vozidel IZS po celou dobu stavby 
zajištění zpracování plánu BOZP

- zajištění a předám dokladové Části specifikované v článku 11-2.

3,4

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatil 
cenu za jeho provedení, sjednanou v ČI. V., bod 5-1 léto smlouvy.



4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

IV.
l>oba plfiéni

4.1 Doba plnění:

Termín předaní slaveništé: do 3 dnů od odeslání výzvy objednatele
Zahájení stavebních prací: do 1 týdne od předání staveništó
Dokončení stavebních prací: do ] 4 týdnů od zahájeni stavebních prací 
Předání a převzetí díla: do 2 týdnů od dokončení stavebních prací

Pěstební péče; 2 roky od předáni a převzetí díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním
předáním objednateli. Řádné zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí
dílo, které nebude vykazovat žádné vady a ned\^délky a bude schopná bezvadného 
provozování.

Zhotovitel se zavazuje řádné zhotovené dílo pfedat objednateli do pití pracovních dnů 
od jeho zhotovení, kterj'm se rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objednatel sie 
zavazuje do pili pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo 
je zhotoveno, budou-li splnény další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel 
je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, tóeré nebudou 
bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemné zaváže tyto drobné vady a 
nododélky ods&anit v dohodnutém terminu. Pokud zhotovitel drobné vady a 
nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebyl o-

Zholovítel /pracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán. 
který předá objednateli při předání siaveníStě, Postup, provádění, termíny a Černost 
zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy 
České republiky. Podklady budou sloužil ke kontrole postupu a prováděni prací.

Při prodlení zhotovitele se zahájením prací Irvajícíni déle než.jedeutýder^ jt objedtrtrt^ 
oprávněn od léto smlouvy odstoupil.

V případě rozšířeni rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 
10 % na základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je 
zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení 
nebo zkrácení doby plnění

Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je zhotovitel povinen předat objednateli 
min, 10 pracovních dnů před lermínem dokončení díla.

Prodlení zhotovitele s plněním díla z klimatických důvodů se považuje za 
odsouhlasené zápisem do stavebniho deníku stvrz«iého podpisy obou smluvních stran.

Změny doby plnění mohou být provedeny -.Změnovým listem“ (příloha č. 1 této 
smlouvy). Případné schválení změny poddodnvatele bude provedeno změnovým 
listem (příloha Č. 1 této smlouvy).



v.
Cena

5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 7 899 093*23 KČ bez. DPH.
K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.

Slovy: sedm milionů osm sel devadesát devčt tisíc devadesát Iři korun českých dvacet 
tři haléřů.

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v Či. lil., 
odsl, 3,3 této smlouvy.

5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých 
částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na 
sjednanou nejvýše přípustnou ceuu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na 
základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel 
potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací 
protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly 
budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny 
částí díla bude postupováno takto:
“ tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její Část 
vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečnč 
provedené práce v příslušných položkách.
Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží 
Jako podklad pro zpracováni faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů 
za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5,9 této smlouvy. Tímto neru dotčeno 
ujednání obsažené v odst. 5.1 této smlouvy.

5.3 Zhotovitel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci rádně prostudoval a s jejím 
/jiěním je plně obeznámen, V případě zjištění chyb a nedostatků v projektové 
dokumentaci je Zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat 
Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravil v dohodnuté Ihůté, není-li 
stanoveno tak ve lhůtč přiměřené k povaze nedostatku projektové dokumentace, a 
neučiní-li tak, nevzniká mu nárok na zmčnu ceny díla či posun terminu realizace. 
Zhotovitel zaručuje, po řádném seznámení s podklady nutnými pro realizaci díla, 
úplnost rozpočtu,

5.4 Práce a dodávky nad rámec léto smlouvy budou posuzovány jako dodatečné stavební 
práce. Práce a dodávky sjednané v teto smlouvě, které nebudou po dohodě zbotovitele 
a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněprácc,

5.5 Provcderu veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně 
schváleno objednatelem.

5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, 
objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu 
plnění (díla) této smlouvy.

5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:



5.7.1

5-8

5.9

Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpoéui, 
budou oceněny podle těchto položek.

5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou 
oceněny takto:

■ Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů 
popisu a směrných con stavebních prací**, resp. „Katalogů popisu a směrných 
cen montáží technologických zařízení URS Praha*’ (dále jen SmČmé ceny), 
a.s. platných v době provádění víceprací. Pokud nabídko\^ cena zhotovitele 
byla v době předložení nabídky niŽSí než cena dle aktualizovaných Směrných 
cen URS Praha, a.s., sníží se cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS 
Prí^ia, a.s. o tolik procent, o kolik procent se liSí porovnávané ceny převedené 
na procenta, I00®/o představuje pro účely výpočtu cena dle aktualizovaných 
Směrných cen IIRS Praha, a.s Při zrněné Smémých cen ÜRS Praha, a.s. se 
datem aktualizace rozumi datum zveřejněni aktualizovaných cen.

■ Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou 
doloženy doklady o pořízení.

■ Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny
dle aktualizovaného Sazebníku přirážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, 
a.s.

■ Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů. 
mimostaveniStní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené 
v Pravidlech „M“ pro užiti katalogů směrných cen montážních prací, 
vydaných ÚRS Praha, a.s.

• Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích 
budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří 
v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky 
provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.

■ V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami 
ÚRS Praha, a.s., ocení sc tyto práce HZS.

■ HZS se stanoví (bez DPH): - stavební práce 200,- Kč/hod.
• pro montážní práce 2Ö0,- Kě/hod.
- pro revize a zkouSky 250,- Kč/hod.

K cenám veškerých dodatečných stavebních práci již nebudou rozpočtovány žádné 
náklady na umístění stavby.

Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění 
dodatečné stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedeni předem 
schválených dodatečných prací je zhotovHeí povinen předložit objednateh
„Změnový lísf (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocencuí skutečně provedených 
dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list** (příloha č. 1 této smlouvy) 
i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele 
provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou 
oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmínčného v bodě 5.2 této 
smlouv>'. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla 
uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy.



VI.
Platební podmínky

6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele povčrenému k jednání na stavbé soupis 
skuteíně provedených prací a /budovaných dodávek a zjist'ovaci protokol 
k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo 
.xls (dle podkladů objednatele). Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je 
povinen nejpozd^i do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a 
zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválil, případně 
Je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.

6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě
vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací dle ucelených částí 
a zabudov^ých dodávek po provedeni díla a jeho převzetí objednatelem, tedy 
po podpisu předávacího protokolu. Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně 
odsouhlasený položkový .soupis skutečně provedených prací a /budovaných 
dodávek. Bez oboustranně odsouhlaseného soupisu nebude faktura proplacena.

6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje 
z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu 
ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.

6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zgména 
pak;
• název, .sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
• pořadové Číslo dokladu
- číslo smlouvy objednatele
• rozsah a předmět zdanitelného plnění
• datum vyslaveni dokladu
• datum uskutečnění zdanitelného plněni
- datum splatnosti
- cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH
- označení peněžního ústavu a Číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena
- oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma stranami 

podepsaný soupis prací
“ podpis oprávněné osoby.

Bez kterékoliv z těchto náležitosti konečná faktura nebude proplacena,

6-5 Objednatel je oprávněn pozastavil úhradu faktury v případě, že při předání díla budou 
v z^íse o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je 
povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele 
písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI.

6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve Ihůlě její splatnosti v případě, že bude 
obsahoval nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění 
nesprávných údajů či jejich doplněni a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručeni 
opravené faktury objednateli.

6.7 Plátce DPH slaiulámí město Most, ul. Radniční 1/2 , Most, IČO 00266094, DIČ



6.8

CZ00266094 jako příjemce plnění, které je předmětem teto smlouvy o dílo a které 
odpovídá Číselnému kódu klasifikace produkce CZ*CPA 41 až 43 platticmu od 1. 
ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vzt^u k danému plnění nevystupuje jako osoba 
potinná k dani a že přijaté plnění použije výlučné pro účely, které nejsou předmětem 
daně /. přidané hodnoty.
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plněni nepoužije režim přeneseni 
daňové pcMimosli dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších změn a doplňků. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatil 
poskytovatel plnění (zhotovitel).
Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čisla účtu, které 
íhotovitel well v přihlášce kregistiaci jAátce DPH ke zveřejnění, považuje se 
povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný 
účet-
Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 
č. 235^2004 Sb.. o tiani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní 
strany ve smyslu % 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto:

a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účel zhotovitele vedený u

b) DPH zaplatí na účel 80039 - 77621411/0710,
pod variabilním symbolem č. 2500463$, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 
č. 002660^, vc zprávě sprárvce daně bude uveden den uskutečněného zdanitelného 
plnění nebo den přijeti úplaty,
Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matriky 77621411 je číslem matriky 
bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele, a 
tedy součástí Čísla bankovního účtu spiávce daně, na který dodavatel platí DPH,
Pri placení DPH bude objednatel postupovat podle 1109a cit. zákona.
Zaplacením ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit 
zhotoviteli cenu díla řádnč splněna.

6.9 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu fektury@mesto-mosí.c/ .

6.10 Faktura za pěstební péči bude vystavena 1 x ročně vždy k 30,11. běžného roku.

VII.
Záruční doba

7.1 Zhotovitel odpovídá za to. že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí 
podle podmínek léto smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

7.2

7.3

Zhotovitel odpovídá za vady. které má dílo v době jeho předáni objednateli.

Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla 
budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich 
odstraněni. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje sc dílo za nepředané 
a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení

Y



7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za Jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek- že dílo 
bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po 
záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po zániční dobu vyhovovat všem právním 
předpisům včetně CSN, které se na dílo vztahuji ke dni započetí běhu záruční doby.

7.5 Práva objednatele z vadného plnčni (dále též „nárok z odpovčdnosti za vady*‘ nebo 
„nároky z vad díla") se řídi příslušnými ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednaieU záruku za jakost 
díla. Záruční doba se sjednává 24 měsíců na výsadbu zeleně a 60 měsíců na 
stavební a montážní práce.

7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí fádně provedeného díla bez jakýchkoliv 
vad a nedodělků ob jednatelem. V případč odstranění reklamované vady díla nebo jeho 
Části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění 
vady.

7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za Jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli 
písemné bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již 
v oznámeni vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen 
tento nárok u.spokojil, V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad 
a neurčí k lomu lhůtu, je zhoto\itel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do 
patnáctí kalendářních dnů od doručeni reklamace. Pokud objednatel neuplatní již 
v reklamaci nárok zodpovědnosti za vady. je zhotovitel povinen nej později do pěti 
dnů po doručení reklamace zahájil reklamační řízení, v něm zjistil, jaký niok 
z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve 
sjednané Ihůiě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve Ihůlě určené 
objednatelem.

7.8 V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude 
na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápraMi do irí pracovních 
dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistil odstranění vad na 
náklady zhotovitele. Slqné právo má objednatel i v případě prodlení zhotovitele 
s odstraněním vad,

7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody 
a smluvní pokuty.

7.10 Reklamaci vad díla, pokud lak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést 
bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu 
objednatel zplnomocní.

7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídil předávací protokol.

Vlil.
Práva a povinností smluvních stran

8.1 Nejpozd^i Iři dny před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené



k pmvedení díla. O předání slavenišlé pořídí smluvní sirajiy zápis. Ode dne předání 
slavenišlé je zhotoviteli povinen vést stavební deník. V téže Ihůté je zhotovitel 
povinen předat objednateli infomtati o pracovní době svých zaméstnancú a případné 
změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.

8.2 Zhotovitel se zavazuje Ix týdně konzultovat s objednatelem postup prací,

8.3 Zhotovitel se zavazuje prováděl dílo v souladu s právními předpisy, přísIuSnými CSN, 
oborovými normami a dalšími pfíslu.šnjřmi normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval 
a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit.

8.4 Objednatel je oprávněn kontrolo vat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný 
technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 
předaných podkladů, smluvních podmínek, právoích předpisů, technických norem 
arozhodnmí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně z^isem 
do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady 
neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému ponišení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupil, nebo 
dát příkaz k přerušení prací a zajistit odslraitění vad na nákbdy zhotovitele. Za takto 
provedené práce zhotovitel odpovídá stejně. Jako by byly provedeny jeho 
subdodavatelem.

8.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracoMiíků na prověřování svých 
dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření 
k odstraněrn vytčených závad.

8.6 Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k provádčným zkouškám a k prověření prací, 
které budou v dalším pracovním postupu zakryly nebo se stanou nepřístupnými. 
Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitele povinen zapsal do stavebního deníku 
nejméně 3 pracovní dny předem, Ncučiní-li tak. je povinen na žádost objednatele 
zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povmen se 
prováděných zkoušeli a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu 
zúčastnit. Neúčast fádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedeni 
zkoušky a pokračování v prováděni díla.

8.7 Při provádění demoličních prací se věci 2 nich, pokud právo státu nestanoví jinak, 
stávají majetkem zhotovitele, mimo: odfrézováného živičného povrchu, konstrukčních 
vrstev vozovky, stožárů VO. obrubníků, dopravního značeni, poklopů uličních vpustí. 
S těmito včemi naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo 
vlastníků.

8.8

8.9

Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení 
díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.

Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, 
okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí 
zasažené prostory.



8.10

8.11

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

Žádnou stavební Činností zhotovitele nesmí dojil ke škodám na cizím majetku. 
Jakékoliv případné Škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo 
po dohodě s postiženým jemu uhradit.

Zhotovitel odpovídá za Čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní 
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho Činnosti do 3 dnů od jqich vzniku.

rx.
Smluvní pokuty

Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody 
a na odstoupeni od smlouvy a právo na né vzniká bez ohledu na zaviněni zhotovitele.

Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, 
pro případ, nebude-lí smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, 
který způsob zvolí.

Smluvní strana, které vznikne právo na zaplaceni smluvm' pokuty, může od ní, 
na základě své vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvm pokum není vzdáním se 
práva na ni.

Smluvní pokuta za prodleni zhotovitele s provedením díla Činí 5.000,- Kč z ceny díla 
za každý započatý kalendářní den prodlení.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,05% 
z ceny díla za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení 
5 jejím/jeho odstraněním.

Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době 
činí 0,1% z ceny díla za každou vadu Či nedodělek a kalendtoí den jejích trvání 
ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek 
neodstraní do patnácti únCi od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané 
s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí 
jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,05% z ceny díla 
za každý započatý kalendářní den prodleni.

Jestliže zholoviícl v průběhu stavby nadměme aiečistí okolí dodávky a veřejné 
komunikace a nezajisti neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém 
terminu, z.^laií smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý případ.

Smluvní pokuta za porušeni povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele 
ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 3.000,- KČ z ceny díla 
za každý případ.

Jestliže zhotovitel trvána zahájení přejímacího řízeni a při přejímacím řízeni se zjistí, 
že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí z.hotovitel objechialeli smluvní pokutu ve výši 
0,5% z ceny díla.



9.11 Smluvní pokuta za poruSťíií povinností ^holovilcie vyplývajících z kontrolné 
zkušebního plánu Činí 0,1% z ceny díla za každý případ.

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné 
ceny prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě 
vyhodTTOcerá ?.ávažnostt prsrvní povinnosti. V případě, že nejde ke shodé, postupuje 
objednatel dle bodu 10,1 této smlouvy'

Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 
100 % ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran 
snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případe, že nedojde ke 
shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.

Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany 
zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy.

Smiuvni pokuta za pcpíušení povinnosti áíotovitcle mít na staveništi ve své pracovní 
době trvale dostupný stavební deník Činí 0,05% z ceny díla za každý zjištěný případ 
a zhotovitel je povinen neprodlené odstranit protiprávní slav. Smluvní pokuta za 
prodlení s odstraněním protiprávního stavu ěiní 0,05% z ceny díla za každý započatý 
pracovní den prodlení následující po výištění protiprávního stavu.

Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 3.000,- Kě 
za každý případ.

9,17 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zasláním podkladu BOZP (viz bod 
10.15) čiru 0,1 % z ceny díla za každý započatý kalendámí den prodleni.

Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv 2 nich 
započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.

X.
Další ujednáni

lO.l Objednatel si vyhrazuje právo n^evzít práce, které nejsou prováděny dle zákona 
č-22/1997 Sb,, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě 
v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací 
na svůj náklad.

10.2 Poplatky za uložení přebylečné zeminy, staveníštního odpadu a za zábor veřejného 
prostranství jsou součásti ceny díla.

10.3 Zhotovitel postupuje při prováděni díla samostatné a při respektování zejména:
• zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- vyhlášky' Č, 398/2009 Sb.. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb
• zákona Č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

/draví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany



zdraví při Činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vzt^y (zákon 
o zajíšl^l dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

• nezení vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na slavcništich

- zákona Č. 133/1985 Sb. o požámi ochranč
- vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požámi bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
- zákona Č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o zmènë 

a dopbéoí některých zákonů
• nařízeni vlády Č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky'
• zákona č. 262/2006 Sh., zákoník práce

požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu 
oprávněnými orgány
požadavků objednatele stanovených Obecné závaznou vyhláškou starutámího 
města Mostu č. 4/2014, o vedení technické mapy obce. Pokyny pro stavebníky při 
pořizovM geodetických Částí dokirmentace skutečného provedeni stavby. Pokyny 
pro stavební úřad v rámci projektu Digitální technická mapa města Mostu, (dále 
jen „DTMM“), Pokyny pro zadávání geodetických prací v rámci projektu DIMM, 
Provozní dokumentací DIMM, zejména provozním řádem DIMM, Rámcem 
datového modelu, Popisem výměnného formátu DGN a Metodickým návodem 
pro pořizování a tvorbu aktualizačních dat UMPS. zveřejněných na internetových 
stránkách objednatele, portál ,.DTMM“, sekce .,Dokumenly“ (dále jen „požadavky 
objednatele v rámci projektu DTMM“)

10.4 Zhotovitel je povinen písemné upozornit objednatele bez zbylecného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 
objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl rmo nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče.

10.5 Pokud zhotovitel nesplai povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, 
způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných 
objednatelem a za škodu v léto souvislosti vzniklou. Stejné lak odpi>vfdá, pokud jich 
použii, přestože k tomu nemel písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění 
dle Č. 10.4 léto smlouvy.

10-6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména 
rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu pmvaděni stavebních prací, 
povolení zařízeni staveniště, povolení dopravního omezeni a odsouhlaseni přepravních 
tras ke staveništi.

10.7 Zhotovitel je povinen z^isoval do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro 
kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje 
o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárností prací a údaje 
nutné pro orgány státní správy.

10.8 Technický dozor objednatele je povinen sledoval obsah deníku a k zápisům připojovat 
své slanosisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. 
Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky



budou uloženy na staveništi.

10.9 Technický dozor je oprávněn dál pracovnflcúm zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud 
odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné 
stavby, Život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-ii jiné vážné škody.

10.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 
dodávek a prací, které provádí technický dozor a činil neprodlené opatření 
k odstraněni vytčených závad.

10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek.

10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, Nebezpečí škody na ném až do Jeho 
řádného ukončení a protokolárního předání objednateli nese zhotovitel.

10-13 Zhotovitel prohlašuje, žc má uzavřenou smlouvu o pojišléní odpovědnosti za škody 
způsobené svou Činností u 

Zhotovitel je 
povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.

10.14 Zhotovitel, vč. jeho podododavalelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti 
práce, požární ochrany a ochrany zdraví ( BOZP) na pracovišti,

10.15 Zhotovitel nej později do 1 týdne od podpisu smlouvy zašle všechny potřebné podklady 
(BOZP) na “OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ“ ve smyslu přílohy č. 4 k nařízení 
vlády Č. 591/2006 Sb. na Oblastní inspektorát práce.

11.1

XI.
Předání a převzetí

Dílo sc předává a přejímá v ptejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla 
jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
- seznam dokladů
• atesty o použitých materiálech 3x
• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních 3x
• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 3x
- protokol o vytyčení stavby 3x
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby 3x 2x na CD ve formátu DGN a 

PDF
• geodetické zaměření skutečného provedení sdělovacího kabelu CETTN 3x + 2x na 

CD ve formátu DGN a PDF
• protokol o akceptaci zakázky DTMM
- fotodokumentace stavby od zaháleni po předáni (část tištěná forma + komplet CD
• stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, 

investora a správců inženýrských síti - Ix originál a 2x kopie a 1 x na CD
• zkušební, záruční listy a dodací li-sty 3x



- doklad o uložení odpadu 3x
• prohlášení o shodé na použité stavební výrobky podle § 13 zák. é. 22/1997 Sb. 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební 
výrobky 3x

Nebudou-li tyto podklady rádné připraveny, není objednatel povinen dílo převzít.
Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

11,3 Zhotovitel je řádné seznámen s povinnostmi týkajícími se zhotovení geodetické Části
dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „zakázka geodetické
dokumentace“) a zavazuje se, že:

zakázku geodetické dokumentace provede pouze geodet s úředním oprávméním pro 
ovéřováni výsledků zetnémčřičských Činností,

- zakázku geodetické dokumentace předá do DTMM,
- předání dal provede pomocí emailových zpráv mezi geodetem a správcem dal, 

kterým se rozumí Magistrál města Mostu, odbor informačního systému,
. při prvním přihlášeni na portálu DTMM provede registraci uživatele (geodeta), 

na portálu DTMM si vyžádá podklady k aktualizaci účelové mapy povrchové 
situace, tj. zakreslí ohraničení požadovaného rozsahu dal v mapovém klientovi a 
odešle žádost o výdej dat účelové mapy povrchové situace (výdej dal UMPS) 
zpracuje geodetickou dokumentaci v souladu s provozní dokumentací DTMM 
(zejména s ,.Dokumentaci zakázky DTMM“ určenou pro geodety}, 
předá emailovou zprávou aktualizovaná data účelové mapy povrchové situace 
správci dat k zapracování do DTMM - tzv. aktualizační data ÜMPS, 
přijme akceptační protokol k zakázce DTMM,
předá zakázku geodetické dokumentace objednateli včelné poi\'rzeného „Protokolu 
o akceptaci zakázky DTMM“,

- při plnéní zakázky geodetické dokumentace se bude řídit všemi dalšími požadavky 
objednatele v rámci projektu DTMM“.

Xll.
Závlrečná ujednání

12.1 Smluvní strany výslovné souhlasí s tím, aby Uto smlouva byla vedena v evidenci 
smluv vedené statutárním mčstem Most. která bude přístupná dle zákona Č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístiqíu k informacím, ve znéní pozdějších předpisu (dále jen 
..zákon č. 106/1999 Sb.“) a která obs^uje údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavřeni. Údaji o smluvních 
stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, rodném Čísle a 
místě trvalého pobytu.

12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupněni ve smyslu zák. Č. 
106/1999 Sb, a zveřejnění bez ustanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

12.3 Změny doby plněni dle čl, IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 
této smlouvy).



12.4

J2.5

Zmèny poddodavatele mohou být pn>vedeny 
smlouvy).

.Změnovým listem'^ (příloha ř. I těto

Měnit nebo doplňoval text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků 
nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými 
zástupci smluvních stran.

12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává:
Příloha c-1 • vzor .»Změnového listu“
Příloha ě- 2 - Smluvní pokuty' a nedodržení pravidel BOZP 
Příloha Č. 3 • Seznam poddodavatelů

12.7 Smlouvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

12-8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu vSemi smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv,

12.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními 
občanského zákoníku v platném znění.

12.10 Tato smlouva podléhá uveřejněni v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňován: těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní .«rtrany se dohodly, že smlouvu 
v souladu s tímto rákonetn uveřejní objednatel, a to nejpcy/íiějt do 15 pracovních dnů 
od podpisu smlouvy. V případě nesplněni tohoto ujednání může uveřejnil smlouvu 
v registru zhotovitel.

12.11 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem 
potvrzeni od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdř, 
označeno uznávanou elektronickou značkou a opatfeno kvalifikovaným Časovým 
razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o 
uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o léto skutečnosti informován.

12.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla u/avřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné 
vůle, vážně a sm/umitelně, nikoliv v tísni a za nápadné nevýhodných podmínek.

12.13 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlasmích 
rukou za splněnou i v případě, ze adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě 
uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, 
její doručeni zmaří nebo si ji v odběrní lhůtč nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne 
vypravení písemnosti.



v Mostě dne V Obmicích dne
2 5 -ÍI5- 2m

Za objednatele:___ Za zhotovitele:

Paparega 
primátoi*ii3w^íbo raèsla Mostu

Ing. Radovan\Dušck 
předseda představenstva

Ing, Radek Braum 
mistopředseda představenstva

Datum Jméno, přljDiení / příp. 
organizace Funkce. ORJ PQdpla

Zpracoval/a/i/>:
IX

Vedoucí OZVZ 
Referent Ol /

Vedoucí odboru: Vedoucí Oy

Správce rozpoitu: Ekonomka

r\Ar.t^>‘ pn «prtH ripoHmin^á noHedávka Gnodotindov závazek KČ <vC- DPH)
rinodDora de minimis □ veřejné podpora • bloková výjimka

Za OF posoudíl/a: Ret'erent OF

AK - právnd posoudil'a:
^ \ Ulf KINDl. & PARTNEŘI 

advokátní kancelář s.r.o.

Advokátní kancelM

Uveřeinéni v registru smiuv: ONE BAŇO
ArM-4ivrmzovat smlouvu: DNE BAŇO i

Za VM schválil/a: •a 1 -tlCi- 'íÁ Náměstek primátora

Schváleno v; n PPM 1 n UwM ! D 7mM - dne l /

_________________________________
Datum uveřejněni smlouvy:

Pozoámka:
ID smlouvy z registru smluv:



Příloha Č. l

Změnový list ě. ze dne

Název stavby:

Číslo srniuvního vzíairu; 

Název části stavby (PS, SO):

Rekonstrukce parkoviště a chodníkový ch ploch v uL 
Moskevská v Mostě

Na základě oznámení projektanta/ztiolovitde/objednatelc/provozovatele o skutečnostech, která vyžadují 
provést zm&tiu smluvní dokurocrňace ve smyslu objednávky/bodu 5.S/5-9/12,3/12.4 smlouvy o dílo. Změna 

se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Pmodni feseni dle smluvní dokumenuice:

Nové řeSenÍ!

Zdůvodnění změn v:

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce 
plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostMkú

objednatele-

Vliv změn v na vvkresovou dokumentaci* ano/nc
Výkresovou dokumentaci ke změně wraco%'al*

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cejia díla dle smluvního vztahu vč. DPH

Ponlžení/navýšení cenv díla vr DPH:



Nová cena díla vč. DPH;

Vliv Tměn v na termín dokončení díla: ano/nc

Termín dokončeni díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum*.

Podpis:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

Datum:
Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet



Příloha č. 2 - Sazebník smluvních pokut BOZP

SAZEBNÍK POKUT

Akce: Rekonstrukce park<»vistě a chodníkových ploch v ul. Moskevski v Moste 
Pokuty níže uvedené jsou maximální. Meslo Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle 
svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základč podkladů, které obdrží od 
koordinátora stavby. Mésto Most není povinno tyto pokuty zdúvodňoval.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř Částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na 
úseku bezpečnosti práce, část 11 !eši oblast požární ochrany, část 111 jsou pokuty za porušení 
v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.

I. BEZPEČNOST PRÁCE
^oFadov

(islQ

Druh ponileoi Max. výše poknty

1 PoruAcBl Pí\’495/2001 Sb-, povinnMi po uživí aí stan oveoveh 
OOPP lOOO,* KČ za osobu a případ

l
Porušen í ČSN 321600 s 331610. kteří řeší rtviz« a kontroly 
elektrických spotřebifů, rueníel. niřadl a prodlužovacl kabely, 
použiti nářadí apotřebieů a iirodlužovacírb kabelů her

1000.- KČ ta případ IUÜII,- Kč za 
používání

3 Porušení předpisů, které řeší provoi vyhrniHiých technických 
ziřiMní I«lekir1ck<tb. advihacich MakoWxh a MvoovÝcbl 1500,* Kč za případ

4

Porgiení pravidel pro lešení, aávisné lávky ve smyslu NV 
362/2005 Sb., dik pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní 
práce viz NV 591/2006 Sb., pokJupy vstupních iachet 
(přcmfsiáná či chybějící), poškození kanalizací a ostatní 
boroiení na «tavhě nlvnouelz NV 101/2005 Sb

5000,- Kč za případ

5 Neoprávoloá manipulace se stroji a zařízením {příslušné 
odboroostnlilinlegri. transnortnlei TeříTeniin 5000.« Kč za případ

6 Nedodrženi pokyoů pro používání bezpečnostních příkazů pro 
práce na clektrkkéai zařízení a na strni ním zařízeni 5000,- Kč za případ

■7 Zjišiéní alkoholu a jinýcb návykových látek u pracovníká 
vlastních ČI subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky

5000,< Kč za případ a vypovězení osoby 
z areálu stavby

8 Nedoloženi příslušných rechnolujtických postupů pro prováděné 
oráče a činnosti lOOll,- KČ za případ

9
Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka ČI 
pracovníka subdodavatele koordinárorovl BOZP nebo 
pracovníkovi majid dozor nad stavbou

5000,. Kč u úrazu s dobou pracovní 
neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 

50no,- Kč u úrazu s hospitalizaci
15UOO,- Kč u smrtelného pracovního, 
úrazu

10 Vedení stavebního deníku v rozourg $>vhl. č, 499/2006 Sh. 2000.* Kč za oříotd

II. POŽÁRNÍ OCHRANA



Pořadové

éí»lu

Druh poruleni Max. výše pokuty

1
PoruŠ«nl vybl. $^/2000 Sb., pN prlcí x otevřeným nhném, neoblášeoi 
zahájeoí, přerušení a ukončeni prací & rizikem požéru, neprojednání 
zp&Mbit zaíiitlni požární bezpečností

5000,-Kč za případ

2
PoraŠeoí zákona č. 133/i 98S Sh., ve znéní pozdéjších předpisů a 
v>bUškv č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb. 5000.- Kč za případ

3 Zneužili nebo snížení áČÍDDOStí zařízeni a prostředků, které slouží 
jako ochrana před DOŽáreiD 5000.. Kč za případ

4 Nedoloženi oředensané dokumentace PO dle vvbU. 246/2001 Sb. 1000.. Kčzaoříoad

5
Nedoložení polárné technických chankterUtik použbaných nebo 
skladovaných látek 1000,• Kč za případ

6
Nedoloženi prokazatelného Školení nebo odborné přípravy 
pracovDÍků kouajielcb práce v prostora se zvýšeným nebo vysokým 
Dožároím nebezDečIm

1000.- Kč za osobu a 
případ

7 Použití, či umístční nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární 
ochranv do prostoru stavbv 5000,. Kč za případ

HI. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pořadové

číslo

Druh porušení Max. výše pokuty

1
Porušeni zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách pří nakládání 
s cbeiukkýini látkami a přípravkv 5000.- Kč ti případ

2
Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znéní pozdčjšich předpisů o 
odpadech pří nakládání s odpady

3000,* KČ za případ u 
odpadů kaiegnric 
ostatní (0)
5000,- Kč za pNpad u 
odnadů katecorle řN>

3
Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona i. 86/2002 Sb.. 
ve zsiéní EM>zdéiŠícb Dředoisů 5000,-Kč za připad

4 Linik ropoveb látek nebo chemikálií 3000.. Kčzaoříoad

5 Neohlášení úniku mpnvch látek čí chemikálii 1500.. Kč za nřínad

6

Nedovolené ukládání odpadů, oetřídénf odpadů, jejích nedovolená 
Jikvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení 
předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních 
neDříznívicli dopadů na životni nnMlředí

5000,- Kč za případ

IV. ostatní
Pořadové

číslo

Druh porušení Max. výše pokuty

1 Porušeni zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 2000.. Kč za osobu a 
nfínad

2 Provádlnf nraek nro které nracovnící nemaíí notřebnou ndhnmnu 2000.- Kč za DHisad



ZDâsobitosi «lebo zdravolnf zoňsobilost

3
Neprovedeot nebo nezajiScioI školení zam^stnancť, subdodavatele z 
pravidel plal&Ýeb pro stavbu 2000,' Kč za případ

4
Neod$tran<oí závady zjiSlIné koordinátorem nebo prucovnikem 
mající dozor aad stavbou ve staanveoeio teraías 5000,' Kč za případ

5

NeoznaCeol zařízení stavenBlá a ostatnícb pronajat.vcb ploch firemiu 
znařkou a příslošnymi výstražnými labulkami. neoznačeni 
pracovního odévo firemolcb značkou a to Jak u pracovníkd 
vlastních, tak subdodavatelů

2000,- Kč za případ 
nebo osobu

6
Nedodržení a nerespektování úklidu svčřendbo areálu^ oeudržoviní 
oblektů a íelkh okolí, rovnii tak samoioč stavbv 2000,. Kč za případ

7 Mytí vozidel, strojů či jiná teehaikv mimo vyhrazené orostorv 2000.. Kč za oříoad

S Zcizeni předmltů v areálu stavby
1000,- Kč za případ a 
vypovézení osoby z 
areálu atavhv

9 Porubení podmínek vstupu zamistoaoců nebo zamistoaneú 
subdodavatelů do areálu stavby

1000.. KČ za osobu a 
vypovézení osoby z 
areálu stavbv

HI
Nezabezpečeni pronajatých prustur, neuzamčení vlastních či 
pronajatýcb vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených 
mistech

lUOU,. Kč za případ

11

Nepovolená vyváženi a vynáleni vřci z areálu stavby, nerespektováni 
poky Bé ostrahy, aro^niní Či agresivní chování vůči příslušným 
zamistoaneům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, 
zistopcí investora) odmhnuti předložení zavazadla ke kontrole, či 
odmítnutí a neumožninl kontroly vozidla

5000.. Kč za případ a 
vypovézení osoby z 
areálu stavby

12 VnáSení střelných zbraní nebo v'ý'buSnÍD do areálu stavby
10000,- Kč za případ a 
zákaz vstupu do areálu 
stavbv

13
Opakované poružení dle specifikace pokut ohodDOCCUých 

maxímáloi čistkou do IfKKH).- KČ v orůbčbu 6 idčsÍců

Dvojnásobek maiimn 
předešlé Dokutv



PHI oha í- 3 • Seznam poddodavatelú

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVAI Ki ÍCH

Akce: Rekonstrukce parkoviště a chodníkových ploch v ul. Moskevská v Mostě

Prohlašuji, že na akcí „Rekonstrukce parko\išté a chodníkových ploch v ul. Moskevská v 
Mostě" máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavalclům část věřené zakázky.

Pořadové (islo 
poddodavaCele

PoddodavMel 
(obchodoí firma 
něhu náz«v/obcbodní 
firma oebo jméno a
pH]M^

(identifikační
číslo)

Vlcnv podíl pododavatele na plnění veřejné 

zakázky

1.

2.
3.
4,

5. ---------

Až X. —

V Obmidehdne 2 5 ’IR* 2018


