
REVIZE k 10.11.17

SMLOUVA O DILO
A

OBCHODNI PODMINKY
Cislo zhotovitele: K18070

,,VELKOPLOSNE VYSPRAVKY 2018"

uzavfena podle ustanoveni § 2586 - § 2635 zakona c. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik (dale
jen ,,obcansky zakonik") mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

O b j e d n a t e l : Sprava silnic Olomouckeho kraje, pf ispevkova organizace
Lipenska 120, 772 11 Olomouc
Zapsana v OR u Krajskeho soudu v Ostrave, oddil Pr, vlozka 100
Zastoupena:

Osoby opravnene jednat:
- ve vecech technickych

ICO : 70960399
DIG: CZ70960399
Bankovni spojeni:

Z h o t o v i t e 1: KARETA s.r.o.

se sidlem: Bruntal

kontaktni adresa: Krnovska 51, 792 01 Bruntal

Zapis v OR u KOS Ostrava, odd. C, vlozka 8072

Zastoupena:

ICO: 62360213 DIG: CZ62360213

ve vecech smluvnich opravnen k jednani:

ve vecech technickych opravnen k jednani:

stavbyvedouci: jm, pf., c. aut.
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uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník (dale

SMLOUVA O DILO
A

OBCHODNI PODMINKY
Čfflıø zhøıøviıęıøz K1807O

„VELKOPLOŠNÉ VYSPRÁVKY 2018“

jen „občanský Zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:

Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech technických

a

Zhotovitel

IČO z 70960399
DIČz CZ70960399
Bankovní Spojení:

KARETA s.r.o.
Se sídlem: Bruntál
kontaktní adresa: Krnovská 51, 792 01 Bruntál
Zápis V OR u KOS Ostrava, odd. C, vložka 8072
Zastoupena:
IČO; 62360213 DIČ; CZ62360213

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.
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1. Pfedmet smlouvy

1. Pfedmetem teto smlouvy je zhotoveni dila:

,,VELKOPLOSNE VYSPRAVKY 2018"

v rozsahu stanovenem pfilohou teto smlouvy - nabidkovym rozpoctem zhotovitele
zpracovanym na zaklade vykazu vymei (dale jen ,,dilo").

2. Soucasti dila je dodavka a zabudovani materialu a vyrobku die vyse uvedene dokumentace
ve standardu, v cenovych a kvalitativnich relacich materialu bezne dodavanych pro trh
v Ceske republice.

3. Zhotovitel zhotovi dilo svym jmenem a na vlastni odpovednost. Provedenim casti dila
muze zhotovitel povefit tfeti osobu. Za vysledek techto cinnosti vsak odpovida objednateli,
stejne jako by je provedl sam. V pfipade, ze zhotovitel povefi provedenim nekterych praci
jine osoby, oznami objednateli jejich nazev, jmeno nebo obchodni firmu a jejich
specializaci. Dilo bude provedeno v souladu s podminkami souteze, pfijatou nabidkou
zhotovitele, pravomocnym stavebnim povolenim, pravnimi a technickymi pozadavky
platnymi vdobe podpisu smlouvy a v souladu se zakonem c. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen ,,stavebni zakon").

4. Zhotovenim dila se rozumi uplne a bezvadne provedeni vsech stavebnich a montazm'ch
praci a konstrukci vcetne dodavek potfebnych materialu a zafizeni nezbytnych pro fadne
dokonceni dila, dale provedeni vsech cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadne dokonceni dila nezbytne
(napf. zafizeni staveniste, bezpecnostni opatfeni apod.).

5. Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat rozsifeni pfedmetu smlouvy o dodavky mensiho
rozsahu praci, pfipadne pozadovat zuzeni pfedmetu smlouvy a zhotovitel je povinen na
tyto zmeny pfistoupit a v pfipade rozsifeni dila tyto prace a dodavky za uplatu zajistit. Toto
ujednani se tyka i vicepraci, ktere vyplynou z kolaudacniho fizeni.

6. Zhotovitel provede dilo die zadani objednatele, projektove dokumentace, norem CSN,
zapisu o pfedani a pfevzeti staveniste a pfipadnych pozadavku objednatele uvedenych ve
stavebnim deniku.

2. Podklady

1. Zavaznymi podklady k provedeni dila j sou:

- Tato smlouva
- Zadavaci dokumentace
- Nabidka praci zhotovitele s uvedenymi jednotkovymi cenami a celkovym polozkovym

rozpoctem ze due 29.5.2018, ktera je pfilohou teto smlouvy o dilo (dale jen ,,polozkovy
rozpocet")

2. Uvedene smluvni podklady plati v pfipade rozporu v uvedenem pofadi a jejich dostatecna
znalost je podpisem teto smlouvy potvrzena.

1. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení dila:

„VELKOPLOŠNÉ VYSPRÁVKY 2018“
vrozsahu stanoveném přílohou této smlouvy - nabídkovým rozpočtem zhotovitele
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen ,,dílo“).

Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace
ve standardu, V cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh
v Ceské republice.

Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedcním části díla
může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá obj ednatelí,
stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací
jine' osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich
specializaci. Dílo bude provedeno V souladu S podmínkami soutěže, přijatou nabídkou
zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky
platnými V době podpisu smlouvy a V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Zhotovením díla se rozurní úplne' a bezvadně provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících Sdodávkou stavebních a
montážních prací a konstrukcí, jejichž p1`ovedení je pro řádně dokončení díla nezbytně
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předınětu sınlouvy o dodávky menšího
rozsahu prací, případně požadovat zúžení předınětu Smlouvy azhotovitel je povinen na
tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto
ujednání se týká i víceprací, které vyplynou Z kolaudačního řízení.

Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN,
zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve
stavebním deníku.

2. Pøákınáy
Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Zadávací dokumentace
- Nabídka prací zhotovitele S uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým
rozpočtem ze dne 29.5.2018, která je přílohou této smlouvy O dílo (dálejen ,,položkový
ı`ozpočet“)

Uvedené Smluvní podklady platí V případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná
znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.
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3. Cena dila

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za fadne provedeni dila cenu dohodnutou v teto smlouve
(dale jen ,,celkova cena dila").

2. Celkova cena dila, vyplyvajici ze stanovenych jednotkovych cen uvedenych v pfiloze-
cenove nabidce k teto smlouve, je cenou pevnou, smluvni, s pevnymi jednotkovymi
cenami. stanovenymi v zavislosti na technicke specifikaci a vymerach uvedenych
v projektove dokumentaci, platna po celou dobu provadeni dila a cini:

Cena celkem bez DPH 598,- Kc

DPH21% 125,58,-Kc

Celkova cena dila vc. DPH 723,58 Kc

3. V pfipade, ze v prubehu realizace dila dojde na zaklade pozadavku objednatele ke zmene
rozsahu dila (meneprace, viceprace), bude cena dila po projednani snizena nebo zvysena.
Pro oceneni a vycisleni zmen bude zhotovitelem pouzito jednotkovych cen uvedenych
v polozkovych rozpoctech v nabidce zhotovitele. V pfipade oceneni vicepraci, ktere
v polozkovych rozpoctech nejsou obsazeny, budou pouzity ceny die ceniku v
cenove urovni odpovidajici dobe provedeni praci.

4. Pfipadne zmeny objemu praci u polozek uvedenych v pfiloze c. 1 k teto smlouve mohou
byt realizovany pouze na zaklade pisemneho dodatku (viceprace, meneprace).

5. Celkovou cenu dila je mozno pfekrocit ci zmenit pouze v pfipade, ze:

a) dojde v prubehu realizace dila ke zmenam sazeb DPH nebo ke zmenam jinych
danovych pfedpisu, majicich vliv na cenu dila

b) objednatel bude pisemne pozadovat provedeni praci nebo dodavek, ktere nebyly
soucasti zadavacich podminek a v dobe zpracovani cenove nabidky o nich zhotovitel
nemohl vedet a ani je nemohl pfedpokladat.

Zhotovitel bude fakturovat skutecne provedene prace a spotfebovany material.

4. Termin plneni

1. Pfedani staveniste: do 30 dnu od podpisu smlouvy.

2. Lhuta pro provedeni dila: 122 kalendafnich dnu od pfedani staveniste.

3. Objednatel ma pravo jednostranne urcit jiny termin pfedani staveniste podle provoznich a
dopravnich podminek. Lhuta pro provedeni dila musi zustat zachovana.

4. V pfipade, ze v ramci Ihuty pro provedeni dila nastane situace, kdy pro nepfiznive
povetrnostni podminky nebudou moci byt dodrzeny technologicke postupy pro dane
stavebni prace, prodluzuje se Ihuta pro provedeni dila o prislusny pocet dnu, v nemz nebylo
mozno pokracovat v dile, avsak pouze v pfipade, ze zhotovitel neprodlene nahlasi tyto
skutecnosti objednateli a provede zapis do stavebniho deniku, ve kterem bude uveden
duvod, proc prace na dile musely byt pferuseny. Zapis bude pfedlozen zastupci objednatele
do sedmi pracovnich dni k potvrzeni pfipadne opravnenosti pferuseni praci, jinak
zhotovitel neni k prodlouzeni terminu opravnen.

3. Cena díla

Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou V této smlouvě
(dále jen „celková cena díla“).

Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených vpříloze-
cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými
cenami, stanovenýıni v závislosti na technické specifikaci a výměı`ách uvedených
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPI-I 598,- Kč

DPH 21% l25,58,- Kč

Celková cena díla vč. DPH 723,58 Kč

V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena.
Pro ocenění a vyčíslení změn bude Zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených
v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které
v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku .......... .. V
cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

Případné změny objeınu prací u položek uvedených V příloze č. 1 k této Smlouvě mohou
být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpı`áce).

Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:
a) dojde vprůběhu realizace díla ke změnám sazeb DPI-I nebo ke změnám jiných

daňových předpisů, majících vliv na cenu díla
b) Objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly

součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a Spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

Předání staveniště: do 30 dnů od podpisu smlouvy.
rv O v r vvLhůta pro provedení díla:122 kalendarních dnu od predánı staveniste.

Obj ednatel rná právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a
dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla ınusí zůstat zachována.

V případě, že vrámci lhůty pro provedení díla nastane Situace, kdy pro nepříznivé
povětrnostní podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané
Stavební práce, prodlužuje se lhůta pro provedení díla o příslušný počet dnů, v něınž nebylo
možno pokračovat v díle, avšak pouze vpřípadě, že zhotovitel neprodleně nahlásí tyto
skutečnosti objednateli a provede zápis do stavebního deníku, ve kterém bude uveden
důvod, proč práce na díle musely být přerušeny. Zápis bude předložen zástupci objednatele
do sedmi pracovních dní kpotvrzení případné oprávněnosti přerušení prací, jinak
zhotovitel není k prodloužení terınínu oprávněn.
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5. Dilo je provedeno, je-li dokonceno a pfedano. Dokoncenim dila se rozumi dokoncenf cele
stavby die projektove dokumentace a polozkoveho rozpoctu. Pro ucely teto smlouvy je dilo
dokonceno, je-li provedeno v souladu s projektovou dokumentaci a polozkovym
rozpoctem. Objednatel pfevezme dokoncene dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. V pfipade,
ze vzniknou vady a nedodelky, ty nesmi branit plynulemu a bezpecnemu provozu, o tomto
bude sepsan zapis o pfedani a pfevzeti dila. Staveniste bude vyklizeno do 14 kalendafnich
dni od predani dila. Ostatni dokumenty (zejmena zaverecna zprava, pfipadne doklady ke
kolaudaci, pfipadne geometricke plany, doklady o zkouskach a revizich) budou pfedlozeny
zhotovitelem objednateli do 45 dnu od predani dila.

5. Pfedani a prevzeti dila

1. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozdeji tfi dny pfed dokoncenim dila kjeho pfevzeti. O
predani a pfevzeti dila bude pofizen zapis podepsany obema smluvnimi stranami
s uvedenim pfipadnych vad a nedodelku.

2. Vadou se pro ucely teto smlouvy rozumi odchylka v kvalite a parametrech dila
stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecne zavaznymi pravnimi
pfedpisy.

3. Nedodelkem se pro ucely teto smlouvy rozumi nedokoncena prace oproti projektove
dokumentaci.

4. Bude-li dilo pfevzato s drobnymi vadami a nedodelky, ktere samy o sobe ani ve spojeni
s jinymi nebrani plynulemu a bezpecnemu provozu, musi byt v zapisu o predani a pfevzeti
popsany s uvedenim zpusobu a terminu jejich odstraneni.

5. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstrafiovani pfipadnych vad a nedodelku nejpozdeji do
10 kalendafnich dnu ode dne podpisu zapisu o predani a pfevzeti dila poslednim
z ucastniku, nedojde-li mezi stranami k jine dohode.

6. Zarucni doba

1. Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost vtrvani 60 mesicu na cele dilo svyjimkou
vodorovneho dopravniho znaceni, kde je zarucni doba sjednana v delce 24 mesicu.
V zarucni dobe bude dilo vykazovat kvalitativni vlastnosti (provozni zpusobilost)
stanovene touto smlouvou pfimefene obvyklemu opotfebeni beznym dopravnim zatizenim
a vlastnosti pfimefene vlivu povetrnostnich podminek.
Zarucni doba zacina bezet dnem pfevzeti dokonceneho dila objednatelem.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobe jeho pfedani. Za vady dila, na nez se
vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu teto zaruky.

3. Vyslovne se ujednava, ze na vady dila, vznikle po pfevzeti dila, zpusobene spatnou
udrzbou vozovky, nasilnym poskozenim tezkymi mechanismy, pokud dopravni zatez
neodpovida konstrukci vozovky, se zaruka nevztahuje.

4. Zhotovitel neodpovida za vady, ktere se projevi v prubehu zarucni doby a byly zpusobeny
zivelnymi udalostmi.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé
stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této Smlouvyje dílo
dokončeno, je-li provedeno V souladu S projektovou dokumentací a položkovým
rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo S výhradami nebo bez výhrad. V případě,
že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnéınu provozu, O tomto
bude Sepsán Zápis O předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních
dní od předání díla. Ostatní dokumenty (zejınéna závěrečná zpráva, případné doklady ke
kolaudaci, případné geometrické plány, doklady O zkouškách a revizích) budou předloženy
Zhotovitelem objednateli do 45 dnů od předání díla.

5. Předání a převzetí díla

Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O
vfpředání a převzetí díla bude poı`ızen zápis podepsaný oběma smluvními stranami

S uvedením případných vad a nedodělků.

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka vkvalitě a parametrech díla
stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými právními
předpisy.

Nedodělkem se pro účely této smlouvy I`ozumí nedokončená práce oproti projektové
dokumentaci.

Bude-li dílo převzato S drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve Spojení
S jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být V zápisu o předání a převzetí
popsány S uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.

Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do
10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním
z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

6. Záruční doba

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost V trvání 60 měsíců na celé dílo S výjimkou
vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba Sj ednána V délce 24 měsíců.
V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost)
stanovené touto Smlouvou přiměřeně obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením
a Vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostnich podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době jeho předání. Za vady díla, na něž se
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel V rozsahu této záruky.

Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou
údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž
neodpovídá konSt1`ukci vozovky, se záI`uka nevztahuje.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví V průběhu záruční doby a byly způsobeny
živelnými událostmi.
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5. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdeji do posledniho dne zarucni doby, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zarucni doby se povazuje za vcas uplatnenou.

6. Objednatel se zavazuje zjistene vady neprodlene pisemne oznamit zhotoviteli e-mailem
nebo dopisem.

7. Zhotovitel je povinen nejpozdeji do 7 pracovnich dnu od obdrzeni reklamace pisemne nebo
mailem oznamit objednateli zda reklamaci uznava, jakou Ihutu navrhuje k odstraneni vad
nebo z jakych duvodu reklamaci neuznava. Pokud tak nencini, ma se za to, ze reklamaci
objednatele uznava.

8. Zhotovitel se zavazuje zahajit prace na odstranovani vad, opravnene uplatnenych
objednatelem behem zarucni doby, nejpozdeji do 10 dnu po obdrzeni pisemne reklamace u
vad nebranicich provozu, u vad branicich uzivani do 2 dnu po obdrzeni pisemne
reklamace.

9. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval neopravnene, tzn., ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele, a ze se na ni nevztahuje odpovednost za
vady, resp. ze vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veskere jemu, v souvislosti s odstranenim vady, vznikle
naklady.

10. Pokud se v prubehu zarucni doby prokaze, ze tlousfka pokladane vrstvy (mimo normou
povolene tolerance) neodpovida prislusnym technickym normam, je zhotovitel povinen
poskytnout objednateli pfimerenou slevu z ceny krytu komunikace a zaplatit jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi 10% z ceny krytu komunikace bez DPH. Soucasne se sjednava, ze
zarucni doba pro tuto cast konstrukce se prodluzuje o dalsich 12 mesicu.

7. Platebni podminky

1. Veskere provedene prace na dile budou fakturovany na zaklade dilcich mesicnich faktur.
Zhotovitel dolozi k dilci fakture zjist'ovaci protokol a soupis provedenych praci po
polozkach die rozpoctu, ktery bude odsouhlasen objednatelem.

2. Cena za dilo bude uhrazena prubezne na zaklade dilcich faktur vystavenych zhotovitelem
Ix za mesic a na zaklade konecne faktury. Zhotovitel dolozi ke kazde dilci fakture zjist'o-
vaci protokol a soupis provedenych praci po polozkach die rozpoctu, ktery bude odsouhla-
sen objednatelem. Objednatel uhradi zhotoviteli faktury do vyse 90% celkove ceny dila bez
DPH die cl. 3 teto smlouvy, DPH bude uhrazeno v pine vysi. Zbyvajicich 10% ceny dila
bude uhrazeno po pfedani dila bez vad a nedodelku, resp. po odstraneni vsech vad a nedo-
delku.

3. Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnu ode dne doruceni objednateli.

Opravnene vystavena faktura musi mit veskere nalezitosti danoveho dokladu ve smyslu
zakona c. 235/2004 Sb. o dani z pfidane hodnoty ve zneni pozdejsich pfedpisu a dale musi
obsahovat tyto udaje:

• udaje zhotovitele, obchodni jmeno, sidlo, ICO, DIG, bankovni spojeni
• cislo smlouvy a den jejiho uzavfeni
• pfcdmet dila
• cislo faktury

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

A
_).

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednateleın v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem
nebo dopisem.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo
mailem oznámit objednateli zda reklaınaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad
nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci
objednatele uznává.

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odst1`aňování vad, oprávněně uplatněných
objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace u
vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné
reklamace.

Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněné, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje odpovědnost za
vady, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veškeı`é jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé
náklady.

Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou
povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen
poskytnout objednateli přiměřenou Slevu Z ceny krytu komunikace a zaplatit jednorázovou
Sınluvní pokutu ve výši 10% z ceny krytu komunikace bez DPH. Současně se sjednává, že
záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7. Platební podmínky

Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur.
Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a Soupis provedených prací po
položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem
lx za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťo-
vací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhla-
sen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% celkové ceny díla bez
DPH dle čl. 3 této Smlouvy, DPH bude uhrazeno V plné výši. Zbývajících 10% ceny díla
bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedo-
dělků.

Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli.
Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu
zákona č. 235/2004 Sb. o dani Z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále ınusí
obsahovat tyto údaje:
0 údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení
0 číslo smlouvy a den jejího uzavření
0 předmět díla
0 číslo faktury
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• fakturovanou castku
• datum uskutecneni zdanitelneho plneni
• razitko a podpis opravnene osoby, stvrzujici opravnenost, fonnalni a vecnou

spravnost
faktury

• vzajemne odsouhlaseny soupis provedenych praci jako pfilohu

4. V pfipade, ze faktura nebude vystavena opravnene, ci nebude obsahovat nalezitosti
uvedene v teto smlouve, je objednatel opravnen vratit ji zhotoviteli k doplneni. V takovem
pfipade se pferusi plynuti Ihuty splatnosti a nova Ihuta splatnosti zacne plynout dnem
doruceni opravene, ci opravnene vystavene faktury objednateli.

5. Objednatel uhradi zhotoviteli uroky z prodleni ve vysi 0,02 % fakturovane castky za kazdy
den prodleni se zaplacenim faktury.

6. Zhotovitel je povinen pfedavat podklady tykajici se polozkoveho rozpoctu (vykazu vymer),

soupisu provedenych praci (zjist'ovaciprotokoly), zmen behem vystavby (dodatky) a faktur
za stavebni prace v prubehu realizace dila take v elektronicke podobe a to ve forme soubo-

ru XML ve struktufe die datoveho pfedpisu XC4. Popis datove formatu XML je umisten na
strankach www.xc4.cz.

7. Objednatel prohlasuje, ze pfedmet zdanitelneho plneni pofizuje pro potfeby souvisejici
vylucne s cinnosti vefejne spravy, pfi niz neni povazovan za osobu povinnou k dani i
presto, ze ma platnou registraci DPH. Z vyse uvedeneho die § 92e zakona o DPH plyne, ze
poskytovatel plneni (zhotovitel) nepouzije rezim pfenesene danove povinnosti pfi
poskytnuti dodavky stavebnich a montaznich praci pfijemci plneni (objednateli), tzn., ze
poskytovatel (zhotovitel), ktery uskutecnil zdanitelne plneni, uplatni dan na vystupu, dan
pfizna a zaplati.

8. Odpovednost za skodu a majetkove sankce

1. Vlastnikem dila je od pocatku objednatel. Nebezpeci skody na zhotovovanem dile nebo
jeho ucelenych castech nese zhotovitel od zahajeni praci az do jejich dokonceni a pfedani
dila objednateli.

2. Za nedodrzeni terminu dokonceni dila die teto smlouvy je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,2% z celkove ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den
prodleni.

3. Z diivodu nedodrzeni dohodnuteho terminu k odstraneni vad a nedodelku na dile zjistenych
pfi jeho pfedani a pfevzeti a uvedenych v zapise o pfedani a pfevzeti, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z celkove ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den a kazdou jednotlivou vadu.

4. Objevi-li se v prubehu zarucni doby skryta vada na pfevzatem dile, zarucni doba od doby
reklamace do doby zapisu o odstraneni vad se pferusuje.

5. Splatnost smluvnich pokut die pfedchozich ustanoveni byla dohodnuta na 14 dnu od
doruceni vyuctovani zhotoviteli ci objednateli.

0 fakturovanou částku
0 datum uskutečnění zdanitelného plnění
0 razítko a podpis oprávněné osoby, stvı`zující oprávněnost, fo1'1nální a věcnou

správnost
faktury

0 vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu

Vpřípadě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitostí
uvedené V této sınlouvě, je obj ednatel oprávněn vI`átitji zhotoviteli k doplnění. V takovém
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem
doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

Objednatel uhradí zhotoviteli úroky Z prodlení ve výši 0,02 % faktu1`oVane' částky za každý
den prodlení se zaplacením faktury.

Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu výměr),
soupisů provedených prací (.7]`ı'.Sˇ'ťOvacíprotokoly), změn během výstavby (dodatky) a faktur
za stavební práce V průběhu realizace díla také V elektronicke' podobě a to ve formě soubo-
rů XML ve Stı`uktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu Xl\/ILje umístěn na
stránkách wvvw.xc4.cz.

Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související
výlučně Sčinností veřejné Sp1`ávy, při níž není považován za osobu povinnou kdani i
přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že
poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při
poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že
poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil Zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň
přizná a Zaplatí.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové Sankce

Vlastníkem díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo
jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení prací až do jejich dokončení a předání
díla objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení díla dle této Smlouvy je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% Z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den
prodlení.

Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných
při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý
započatý den a každou j ednotlivou vadu.

Objeví-li se V průběhu zá1`uční doby skı`ytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby
reklamace do doby zápisu O odstranění vad se přerušuje.

Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od
doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.
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6. Ustanovenfmi o smluvnich pokutach die teto smlouvy nejsou dotceny naroky objednatele
na nahradu skody zpusobene zhotovitelem v celem rozsahu.

9. Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen vest stavebni denik ode dne pfevzeti staveniste az do doby
protokolarniho pfedani a pfevzeti dokonceneho dila a odstraneni vad a nedodelku, a to
minimalne v rozsahu stanovenem zakonem c. 183/2006 Sb., ve zneni pozdejsich pfedpisu a
pfilohy c. 9 provadeci vyhlasky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platnem zneni.

2. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povefeny
zastupce, pfipadne zpracovatel projektove dokumentace, do stavebniho deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdeji do 5 pracovnich dnu.

3. Objednatel bude zhotovitelem informovan o zapisu do stavebniho deniku ucinenem
zhotovitelem a nasledne je povinen se k tomuto zapisu vyjadfit nejpozdeji do 5 pracovnich
dnu ode dne obdrzeni informace o zapisu, jinak se ma za to, ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

4. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zmenu smlouvy, ale mohou slouzit jako
podklad pro vypracovani doplfiku a zmen smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen mit na stavbe pfistupny stavebni denik po celou dobu provadeni dila.
Bude-li zjisteno, ze stavebni denik neni pfistupny vdobe provadeni praci na dile, bude
zhotoviteli uctovana jednorazova sankce 500,- Kc za kazdy zjisteny pfipad.

6. Zhotovitel je povinen pfedat po dokonceni dila a po odstraneni pfipadnych vad a nedodel-
ku zjistenych pfi pfedani a pfevzeti dila objednateli original stavebniho deniku k archivaci
die ust. § 154 odst. 1 pism. d) a § 157 odst. 3 zak. c. 183/2006 Sb., ve zneni pozdejsich
pfedpisu.

7. Zhotovitel spolu s originalem stavebniho deniku po dokonceni dila pfedlozi Zaverecnou
zpravu o kvalite provedenych praci, ktera bude provedena podle systemu kvality ISO
9001:2001.

10. Ostatni ujednani

1. Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli pfed zahajenim praci na dile staveniste na zaklade
pisemneho protokolu proste vsech pravnich i faktickych zavad a seznamit ho se
specifickymi mistnimi podminkami.

2. Obj ednatel preda pfed zahaj enim praci na dile, nej pozdej i pfi pfedani staveniste,
zhotoviteli zapisem do stavebniho deniku (nebo samostatnym pfedavacim protokolem)
vyjadfeni o vsech podzemnich i nadzemnich inzenyrskych sitich v prostoru staveniste a
pfilehlem okoli. Zhotovitel na vlastni naklady zajisti jejich pfipadne vytyceni jednotlivymi
spravci. Za poskozeni inzenyrskych siti, ktere nebyly timto zapisem zhotoviteli pfedany,
nese odpovednost objednatel.

3. Zhotovitel se zavazuje, ze pfi provadeni pozadovanych praci zabezpeci dodrzovani
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele
na náhradu škody způsobené zhotoviteleın V celém rozsahu.

9. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby
protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstı`anění vad a nedodělků, a to
minimálně v rozsahu stanoveném zákonem Č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
přílohy č. 9 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, V platném znění.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil Objednatel nebo jíın pověřený
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do Stavebního deníku, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů.

Objednatel bude Zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném
zhotoviteleın a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních
dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že S uvedeným zápisem
souhlasí.

Zápisy ve Stavebníın deníku se nepovažtýí za změnu Smlouvy, ale mohou sloužit jako
podklad pro vypı`acování doplňků a změn smlouvy.

Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla.
Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný V době provádění prací na díle, bude
zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.

Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedoděl-
ků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci
dle ust. § 154 odst. l písm. d) a § 157 odst. 3 zák. Č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

Zhotovitel Spolu S originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou
zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO
900122001.

10. Ostatní ujednání

Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě
písemného protokolu p1`osté všech právních i faktických závad a seznámit ho se
specifickými místními podmínkami.

Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště,
zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacíın protokolem)
vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a
přilehlém okolí. Zhotovitel na Vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými
Správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány,
nese odpovědnost Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných pı`ací zabezpečí dodržování
- bezpečnosti a ochrany zdI`aví při práci
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odpovidajfcich pracovnich podminek
opatreni k pozarni ochrane stanovenych pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

Smluvni strany se zavazuji, ze pohledavku vuci druhe smluvni strane nepostoupi tfeti
osobe bez pfedchoziho pisemneho souhlasu dluznika.
Dodaci podminky:
- stavebni prace budou probihat za uplne uzavirky. Povoleni uzavirky a osazeni

dopravniho znaceni zajisti zhotovitel, ktery bude po celou dobu provadeni dila
odpovidat za dopravni znaceni a udrzovat dopravni znacky v radnem technickem stavu,

- zafizeni staveniste a pfipadne skladky si zajisti zhotovitel, rovnez tak likvidaci odpadu
vzniklych v souvislosti s provadenim dila,

- zhotovitel zajisti plynule napojeni opravovaneho useku na jeho zacatku a konci,
- zivicna uprava nebude pfesahovat stavajici nezpevnenou krajnici,
- veskere stavebni prace a druh a rozsah kontrolnich zkousek pozaduje objednatel

provadet die TKP a CSN z nich vyplyvajicich,
- zhotovitel je povinen zajistit operativni a odborne provadeni pfedepsanych zkousek a

mereni v souladu se zabezpecenim systemu jakosti a pozadavku TKP vcetne pozadavku
objednatele (naklady jsou zahrnuty v celkove cene dila),

- zhotovitel je povinen nejpozdeji do podpisu teto smlouvy pfedlozit objednateli plan
kontrolnich a prukaznich zkousek a pfi realizaci bude ve stavebnim deniku uvadet kdy,
kde a ktera kontrola ci zkouska byla provedena, ke zkouskam bude pfizvan zastupce
objednatele,

- od vsech pouzitych materialu budou dolozeny certifikaty a prohlaseni o shode,
- pfi realizaci dila nesmi dojit ke znecist'ovani okolnich ploch, v opacnem pfipade musi

zhotovitel znecisteni okamzite odstranit,
- zhotovitel je povinen spolupusobit jako osoba povinna ve smyslu §2 pism. e) zakona c.

320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejne sprave v platnem zneni,
- zhotovitel uhradi objednateli veskerou skodu, a to zejmena poplatky a sankce za skody,

vznikle vicenaklady z duvodu nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti, nebo
zavaznych vyjadfeni organu statni spravy. Rovnez uhradi naklady vznikle nedodrzenim
obvodu staveniste z duvodu lezicich vyliradne na strane zhotovitele,

- zhotovitel odpovida die ustanoveni obcanskeho zakoniku za skody vznikle mimo
staveniste, ktere jim zpusobi. K narokum uplatnenym objednatelem se zhotovitel
vyjadfi do 1 mesice ode dne jejich uplatneni,

- zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek a cistotu. Je povinen odstranovat
odpady a necistoty vznikle jeho cinnosti,

- zhotovitel je povinen staveniste zabezpecit podle nafizeni vlady c. 591/2006 Sb. Skody
zpusobene zivelnymi pohromami nebudou lirazeny objednatelem,

- Soucasti pfedani dokonceneho dila budou nasledujici dokumenty:
> osvedceni a protokoly o pouzitych materialech a zkouskach v ,,Zaverecne zpra-

ve o prubehu dila a kvalite provedenych praci4i (viz.TKP).
> doklad o nakladani s odpady
> fotodokumentace z prubehu provadeni dila v digitalni podobe na CD,

- technicky dozor zajisti objednatel vlastnimi zamestnanci,
- objednatel si vyhrazuje pravo na provadeni kontroly v prubehu provadeni dila,
- staveniste, na kterem se provadi dilo, bude vybaveno tabuli (die vzoru, ktery byl

pfilohou zadavaci dokumentace) s udaji: nazev dila, investor, zhotovitel, zastupce
investora, stavbyvedouci, termin zahajeni a ukonceni a cena dila v tis. Kc.

- zhotovitei v prubehu provadeni dila bude mit uzavfenou pojistnou smlouvu na pojisteni
obecne odpovednosti za skodu v minimalni vysi odpovidajici sjednane celkove cene
dila,

- pokud zhotovitel v zadavacim fizeni, na jehoz zaklade byla uzavfena tato smlouva,
prokazoval cast sve kvalifikace prostfednictvim subdodavatele, je zmena takoveh^

- odpovídajících pracovních podmínek
- opatření k požární ochraně stanovených příslušnými právními předpisy.

Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.
Dodací podmínky:
- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky. Povolení uzavírky a osazení

dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla
odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky V řádném technickém stavu,

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů
vzniklých V souvislosti s prováděním díla,

- zhotovitel zajistí plynulé napojení op1`avovaného úseku najeho začátku a konci,
- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou kraj nici,
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje Objednatel

provádět dle TKP a ČSN z ních vyplývajících,
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a

měření V souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků
objednatele (náklady jsou zahrnuty V celkové ceně díla),

- zhotovitel je povinen nejpozději do podpisu této smlouvy předložit objednateli plán
kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy,
kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce
objednatele,

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení O shodě,
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, V opačném případě musí
zhotovitel znečištění okamžitě odstranit,

- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona Č.
320/2001 Sb., O finanční kontrole ve Veřejné správě V platném znění,

- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody,
vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pI`aVomocných 1`ozhodnLıtí, nebo
závazných vyjádření orgánů státní spı`ávy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na Straně zhotovitele,

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo
staveniště, které jim způsobí. Knárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel
vyjádří do l měsíce ode dne jejich uplatnění,

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. .le povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností,

~ zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení Vlády č. 591/2006 Sb. Škody
způsobené živelnýıni pohı`omami nebudou hrazeny objednatelem,

- Součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
'›'* osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách V „Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz.TKP).
'P doklad o nakládání S odpady
`›> fotodokumentace Z průběhu provádění díla V digitální podobě na CD,

- technický dozor zajistí obj ednatel vlastními zaměstnanci,
- Objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly V průběhu provádění díla,
- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl
přílohou zadávací dokumentace) s údaji: název díla, investor, zhotovitel, zástupce
investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla V tis. Kč.

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou Sınlouvu na pojištění
obecné odpovědnosti za škodu vminimální výši odpovídající sjednané celkové ceně
díla,

- pokud zhotovitel V zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva,
prokazoval část své kvalifikace pı`ostřednictvím subdodavatele, je změna takového
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subdodavatele mozna jen s pisemnym souhlasem objednatele, a to za pfedpokladu, ze
novy subdodavatel prokaze kvalifikaci ve stejnem rozsahu, jako ji prokazoval
subdodavatel, ktereho nahrazuje.

11. Zaverecna ujednani

1. Obe strany se dohodly, ze tato smlouva a obchodni podminky nebudou brany jako
obchodni tajemstvi ve smyslu ust. § 504 obcanskeho zakoniku a je mozne ji uvefejnit na
profilu zadavatele ve smyslu § 219 zakona c. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve zneni pozdejsich pfedpisu, a dale je mozne ji uvefejnit v Registru smluv v souladu se
zakonem c. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nekterych smluv,
uverejnovani techto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) v aktualnim zneni
uvefejneno v registru smluv.

2. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem uvefejneni v Registru smluv v souladu se zakonem c.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nekterych smluv, uvefejiiovani techto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) v aktualnim zneni.

3. V pfipade, ze objednatel neobdrzi financni prostfedky od zfizovatele, pak ma pravo
odstoupit od teto smlouvy.

4. V pfipade, ze objednatel obdrzi pouze cast fmancnich prostfedku od zfizovatele, zavazuji
se smluvni strany uzavfit dodatek ke smlouve, kterym dojde ke snizeni pfedmetu plneni
v zavislosti na pfidelenych fmancnich prostfedcich.

5. Obe strany se zavazuji svym podpisem, ze se seznamily s celym obsahem teto smlouvy a
souhlasi s ni.

6. Zmeny a doplnky teto smlouvy jsou mozne jen za pfedpokladu pisemne dohody a
oboustranneho podpisu.

7. Tato smlouva o dilo je podepsana ve 4 vyhotovenich, 2 vyhotoveni obdrzi objednatel a 2
zhotovitel.

8. Zhotovitel nese plnou odpovednost za skody vznikle objednateli v dusledku cinnosti v
rozporu s touto smlouvou nebo v dusledku neplneni smluvnich podminek.

9. Ve vsech pfipadech, ktere nefesi ujednani obsazena v teto smlouve, plati pfislusna
ustanoveni obcanskeho zakoniku.

Pfilohy: c. 1 - Nabidkovy rozpocet

V Olomouci dne -2. 07. 2018
Za objednateleropicV;/,?. jili 'iicOiorfiouckuSio krajc, p.o.

uc

ic*

vedoucf SU Sumperk

V Olomouci dne /T" v^
Za zhotovitele:

jednatel

Subdodavatele možná jen S písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že
nový Subdodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval
subdodavatel, kterého nahrazuje.

11. Závěrečná ujednání

1. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na
profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru sınluv V souladu se
Zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním Znění
uveřejněno v registru smluv.

2. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
sınluv a O registru smluv (Zákon o registru smluv) V aktuálním znění.

3. V případě, že Objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele, pak má právo
odstoupit od této smlouvy.

4. V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele, zavazují
se Smluvní strany uzavřít dodatek ke Smlouvě, kterým dojde ke Snížení předmětu plnění
v závislosti na přidělených tinančních prostředcích.

5. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily S celým obsahem této smlouvy a
souhlasí S ní.

6. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a
oboustranného podpisu.

7. Tato Smlouva O dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2
zhotovitel.

8. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v
rozporu S touto Smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená V této smlouvě, platí příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy: č. l -Nabídkový rozpočet

_; . _ . 1 „W 1/' (jl

V Olomouci dne - _- ' V
Za zhotovitele:

V Olomouci dne -= Ž. U7. Žfllli
Za Qbj ędnfltele:J3pi“š'*.“.'a :~:ìIi`;ic Okımoucicéčlıo kraje, 9.0.

u‹:
“l‹. z
êøfl

vedoucí SU Sumperk jednatel
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ROZPOCET Stranka 1 / 1

Stavba: N18-358 - SSOK - velkoplosne vyspravky 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Mena: CZK

Kod

polozky

1 2 3

N18-358 SSOK - velkoplosne vyspravky 2018

P.c. Popis M.j.

4

JKSO:

ECO:

Zpracoval:

Datum:

Mnozstvi celkem

5

13.6.2018

Cena

jednotkova

6

Cena celk.

7

001

002

003

004

005

006
007

03100

03350

113725

572213

572223

574A34

574C46

ZARiZENI STAVENlSTE - ZRJZENI, PROVOZ, DEMONTAZ

SLUZBY ZAJIS"TUJiCi REGUL, PREVED A OCHRANU VEREJ DOPRAVY

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 8KM

SPOJOVACi POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY AGO 1 1 TL. 50MM

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16, TL 40MM

KC

KC

M2
M2

M2

M2

M2

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

13,59

20,39

91,06

13,00

15,23

203,23

241,50

13,59

20,39

91,06

13,00

15,23

203,23

241,50

SlI'ànk31/1

Stavba: N18-358 - SSOK - velkoplošné vysprávky 2018 JKSO:
Objednatel;
Zhotovitel:
Měna: CZK

P.ć. päľgky Popis

1 2 3
N18-358 SSOK - velkoplošné vysprávky 2018

Ećoz
Zpracoval:
Datum: 13.6.2018

_ _ , CM.j. Mnozstvı celkem ena Cenacelk.jednolková
4 5 6 7

\z‹\ŘiZENí STAVENIŠTÉ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTAŽ Kc 1,DOD| 13,59
{sLuž8Y ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OOHRANU VEŘEJ DOPRAVY KC 1,oOD|

13,59
20,39 20,39

iFRÉZOvÄNi ZPEVNENÝCH PLOOH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM M2 1,oo0| 91,os| 91,06
|sPoJOvAci POSTŘIK Z EMULZE Do O,5KG/M2 M2 1.00D| 18,00| 13,00

M2 1,oOD| 15,23| 15,23SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2" 1,00D| 203,23| 203,23

001 03100
bO2 03850
008 113725
004 572213
005 572223
Dost 574A34
D07 1574048 IASFALTOVÝ BETON PRO LOZNÍVRSWY ACL 16, TL, 4oMM M2 1,oOD| 241 ,50| 241 ,50

N18-358 SSOK - velkoplošné vysprávky 2018
N18-358 Celkem SSOK - velkoplošné vyspràvky 2018

598,00
598,00


