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bbjednatele: ČIsio sm|ouvy zholnvile|e:

Člsio sm|auvy . M W A a
ii
Á SmIouva E díIo

; |
uzavřena pod|e š 25B6 Ě násjedujícÍch Zákona č BB/2012 Sb., občanského zákoníku,

Ve znění pozdějších předpisů

L
1. ZákIadní škoIa a h'lFTď5F škoIa MendeIova, Karviná, přís pěvková organizace

Se sídjem: Einsleinova 2671lB, 733 01 Kan/iná — Hramce

k Zastoupena: Mgr. Bohumi|em Zmrz|íkem

Zástu pce pověFený jednánim věcech:

B) sm|uvních:

j;
b) techniokých

|Č:

DIČ:

M ban kovnI spojem :

te|1

e-mai|:

jj (dáIe jen ohjednataI)

m

Ě 2.

Zastoupena: |ng Martin Karas

Se síd|em: Dštmarovice
čp. eee

Zástupce pověřený jednánIm ve vécech

technických:

lČO:

V 1 __ D|Č:

Banvan| spojenÍ:

Te|.:

E—rnail:

(dáIe jen zhotoviteI)

1. Předmět smIouvy

Předmětem léto smlouvy dIIa pod názvem „Rekanstrukce eIektTainstaluce 2.NP

T _ +
šlwlní ZS

je provedenI
'n 1WS Mendelnva, Karviná“buduvy družiny

1.1 (dá|e též „dIIn“) d|e projektové dokumentace zpracované Ing Tadeuszem Famikem Zh otovitei

proh|ešuje, že je odborne způsobiIý K zaj iště n| predmětu p|nenI pod|e tét0 sm|ouvy.

1.2 Provedenlm dIIa gg rozum| úp|né. funkčnI bezvadné pvovede ní všech stavebn ich

a montážnich prací, konstru kcÍ, dodavek materiáIů, technických techno|ogických zarizehI,

iii včetně vŠech čin ností spojených s p|něnIm předmétu sm|ouvy e neZbytných pro uvedeni

předmětu dí|a

do už iván Í.

rr 1.3 V této souvis|osti je zhotovite| zejména povinen: zajistit nezbytná opatfe ni nutná pro

neporušení veškerých inženýrských sm rozvod ů během rea|izace dI|a, zajistil v$echny

nez bytné prúzku my nutné pro řádné provaděnI ei u končeni dí|a v návaznosti mi výs|edky

m pn'Jzkumů přediožených objednate|em, zajistit ii p rovési všechn a opatřenI organizačního

stavebné technoiogickeho charakteru K řádnému provedeni dI|a, provést bezpečnostni opatřen i

na och'anu osob
majetku (zejména Žáků zaměstnanců ZŠ v mistech

dotčených provád ěn Im

diia), zpracovat dÍ|enskou

výroan dokumentaci potřebnou pro provedeni dI|'=1v zajistit bezpečnost práoe ochrany

životniho prostřed i, zajistit ei provést všech ny předepsané
či dohodnuté zkou šky a revize

vztahujIcI ** k prováděnému dHu včetně ponen j prolokoIů, zajistit atesty a dokiady

požadovanýoh vIastnostech výrobků (proh|ášeni O shoděL zajistit odvoz. uioženI Iikvidaci
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odpadů v souIadu s právními předpísy. UVéSÍ všechny povrchy dotbené provadenlm dI|a do

původnlho stavu (komunikace, chodníky, zeleň, přlkoma propustky apod ) provádět denní úklid

staveniště, sp|nit podmlnky vypIývajlcí z podk|adú, které mél zhotovite| k dispozici v rámci

výběrovéhu řlzení

m 2hotovení díla (zejména o rozhodnutí. jiných dokIsdů. vyjádten l_ stanovisek É sm|uv týkaj(cloh

se dl|a)

1.4 Objednate| je oprávněn. n průbehu provádénl dí|a, požadovat záměny materiám oproti

původně navrženým e 5jednaným materiálům. a to pň zechování stejné kvaIlty. Zhotovítel je

povinen na tyto po2adavky objednateIe ptisloupiL

1,5 Zhotovite| potvrzuje. že aa k datu podpisu této sm|ouvy seznámiI S rozsahem. obsehem

povehou d í|a všechny nejasné podminky pro reaIizaoi 3 vyjasnil objednatelem prohl(dkou

mista pinění. DáIe potvlzuje, že jsou le známy veškeré podm1nky technické, kva|itetian mIstni

podmínky

na staveništi a jine podminky nezbytne 5 řádne reaiizeci dIta

1.G ObjednateI gg uzavřenau smlouvou zavazuje předmět EEE bez vad e nedodélků preszt

VB smiuvně sjeonané době předánI zep|atit za provedenI diia zhoiovitei i cenu s]ednanou touto

sm|ouvou ÉJ podminek dáIe stanovených. Srniuvní strany se tedy dohod|y, že objednateI má

právo odmttnout převzet| dí|a pro ojedině|é drobné vady, které samy sobě ani Hi. spojent e

jinými nebrenl užlvánI díla lunkčně nebo estetít:kyv ani íeií uŽ|Vání podstatným způsobem

neomezují.

1.7 Zhotovite| je povinen pmvést dí|o vlastním jménem, iF v|estnl od povédnost e m své

nebezpečl.

2. VIastn ictví dí|a M nebezpečí škody

2.1 Squvnl strany dohodly,
že vIastn ikem zhotovovaného předmetu di|a je objednatei.

2.2 V|estnikem zařízen | staveniště, včetne pouZIvanýoh strojů da|šich véci poďebných pro

provedenI dÍiar je zhotoviteL který n ese n ebezpeči škody na těchto vécech.

2.3 Veškeré nák|ady vzniklé m souvisIosli s odstraňovánim Škod m zhotoviteI e lyto nákIady

nemaji inv na sjednenou cenu dÍ|a. Škodou m di|e je ztráta, zničenI, poškozen| nebo

znehodnocenI véci bez 0h|edu m to, z jakých příčin k nim doš|o.

2.4 Nebezpeči škody nebo zničenl ne5e od počáIku zhotovite| až do iei Iho převzetI

objednateIem,

v€ F případe Že bY ke škodě doŠ|o ijinak„

3. Doba © misto pIněni

3.1 thnoviteI je povinen zahájit práce do třÍ dnů od podpisu smIouvy dIl0. pokud ss squvní

strany nedohodnou jinak. Nezaháji-li zho(ovile| práce v této |hůtě. je objednateI oprávnen od tétc

smlouvy odstoupit. O předáni staveniště bude zhotovíte|em vynmoven zápis.

3.2 ZhotoviteI je povinen prové st d||o do 31. 7. 2018„ Sm|uvnI strany dohudiy, že provedenim

dIIa ss rozumi jeho řádné ukončeni ei převzet| dÍ|a objednate|em. Squvni strany pp dohodIy.

že řádným ukončen Im dí |a dd rozum|, že dno nebude vykazovat žádné vedy ani nedodě|ky.

3.3 Srn|uvni strany se dohodIyv že zh otoviteI sp|ni SVOU povinnost provést d|lo jeho řádným

ukončenIm a predánim objednateIi bez vad E=.i nedodě|ků O předánI í:i převzet| dÍ|a jsou

objednate| E zhotoviteI povinni sepsat protoko|, v jehož závěru objednate| prohiás |, zda dIIo

pfejimá nebo nepřej|ma, ei pokud nej z jakých důvodu

3„4 M Istem p|něni je
budova ŠJ a ŠD při zS a MS Mende|ovaj Karviná, oo

4. Cena díla

4.1 Sm|uvnI strany $ dohod|y,
že cena za dI|o provedené v rozsahu uvedeném V ČL 1 této

smIouvy je stanovena V souladu se zákonem o cenách m činI:

Strana 2 kceik'cx-n 6)
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Čla|n nnIouvy objednalele: ČísIa smanVV Zhomvilele'

Cena bez DPH Ě294.034,68

Předmět plněnI tétc sm|ouvy objed nate| pořizuje pro svou ekonomickou činnost Pokud jsou

rea|izovane stavebnl a monta'žní práoe zařazené pod číse|nými kódy 41- 43 kIesiňkace produkce

CZ—CPA„ dochází ve smyslu š 92e zákona č. 235/2004 Sb., dani n pňdané hodnoty. v pIatném

zněn |, 5 přenesení daňové povinnosti iii objednateIe Zhotovitel. Za tyto provedene práoe, bude

vy5tavovat objednatelí daňove doklady bEZ DPH.

Stavean objekt č. objednatel pořizuje pro 35W ekonomickou čin nost. Pokud
jsou realizované

stavebnl o montážnI zařazené 41- 43 k|asif|kacepráoe pod číselnými kódy produkce CZ—CPA,

dochází ve smysIu '$ s 92e zákona č. 235/2004 Sb.= o dani Z pHdane nodnotý v platném zněnh

k přenesenl daňove poví n nosti nn objednate|e. Zhotovitel, g:“ provedené práce, bude vystavovat

objednatelí daňove dokíady bez DPH.

StavebnÍ objekt č. nebude využívan ani častečně pro ekonomickou čínnost, objednatel Jeí

pořizuje vý|učně p ro výkon veřejne správy. Pokud jsou poskytnute stavební ':l montážní práoe

zařazené. pod číseInými kódy 41- 43 kIasiňkece prod ukoe CZ—CPA_ režim přenesenl daňove

povinnosti dle 5 92e zákona č. 235/20U4 Sb., dani u thdané hodnoty. v platnem zněn i nebude

použit

Poskytnuté stevebni montážnI prace v režimu mimo režim přenesené danové povinnosti

budou fakturovány samostatne

4.2 Smluvni strany proh|ašujI, že dl|o je zadano d|e rozpočtu. Po|ožkový rozpočet je při|ohou

!:l nedHnou součástl tét0 smlouvy. Jadnotkové ceny uvedené n položkovém rozpočtu jsou ceny

pevné ei neměnné po oeIou dobu reaIiZace dIIa„

4.3 Cena je stanovena jako cena n ejvýše příp ustna' pIatná až do termlnu kompletního

ukončení

ei převzetl dl|a objednateIen-i. Připadné změny cen v souvís|ostí s vývojem EEE nemají vliv

in:“ oelkovou sjednanou Í'blllli díia.

4,4 Zhotovitel je odpovědný m to, že sazba DPH je stanovena v sou|adu s platnými právnl mi

předpisý

4.5 V ceně jsou zehmuty veškeré nákIady zhotovitele nezbytné k provedenl díla, zejmena

nák|ady na provedení praoI a dodávek. mimostaveništnI dopravu, přesun hmot. provedení

veškerých zkoušek a revízí nutných k ukončení dí|a.

4.6 Polo2kový rozpočet sloužl E vykazovám finančních ohjemů provedenýoh pmol a E ooenént

vlcepracl g méněpraoí.

4.7 Srn|uvnl strany dohod|yr že v případe menepracl nem á zhotoviteI pravo HH náhradu

Škody„ nak|adů čl uŠ|ého získu, které mu V důsledku méněprací vznlk|y.

4.8 V případe zmény oeny FIlF z důvodu meněpracl M víoeprací jsou smluvní strany povinny

LIZBVřÍÍ dodatek . g teto sm|ouvě. Teprve po obou5tranném podpisu tohoto dod atku ma zhotovitel

v přlpadě vIcepracl právo na jejlch úhradu; V pHpadě ménepred aa sníží cena dí|av

5. PIatební podmínky

5.1 Sm|uvní strany se dohod|y, Že za'Iohy nejsou sjednany. Pra'ce budou hrazeny na zák|adě

daňového dokladu (dale jen „íaktury“). Zhotovite| je oprávněn vystavit fakturu po převzetl dí|a bez

vad

o nedodé|ků objednateIem. Faktura zhotovitele bude mít na ležitosti d aňoveho dok|adu d|e

příslušných právn Ich předpisu Součástl faktu ry bude soupls provedených pracl e dodávek

5 uvedenlm data podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotov|tele vzájemné potvrzujícl

rozsah pInén| l!=] díle. r=i to EE dvou vyh otovenIch.

5.2 Lhůta splatnosti jednotlivé íaktu ry ZB d IIo číní. 21
dn! Gd jejl ho doručení objed nate|i.

5„3 Srn|uvnI strany SS dohodly„ Že v připade vyactujev|i zhotovitel práoe nebo dodávky. které

neprovedI, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat nekterou povinnou nebo

dohodnutou náIežitost nebo bude obsah ovat n esprávné údaje. je objednatel oprávněn faktu ru

vrálit Éotoviteli s vyznačenIm důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu d|e pokynú
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objednalele-v R wstavením nové faktu ry. aaa fakiury zhotuviteIL ;;řestávŠ běZet EoW

|hC|la spiatnosti. Celá ihůla sp|atnosi1 běžI znovu ode dne doručení nově vystavené faktury

objednate|i,

5.4 Sm|uvnI sirany mm dohodIy, že povinnost zap|atit je spInena dnem odepsáni pHs|ušné částky

Z účtu objednate|e.

5.5 Smiuvní strany 5€ duhodly„ Ze zhotovitei bude m sm|cuvě „„ v dok|adeoh při p|atebním styku

s objednateiem uživat čis|o účtu uveřejněné die ::: „ 9$ zák. č. 235/2004 Sb. v regisiru p|áiců

ei idenůfikovaných osob.

6. Jakost dí|a

6.1 Zho1ovitel zavazuje k tomu. že ceikový souhrn vlastnostl provedeneho d|Ia bude davat

schopno5t uSpok0th stanovené potřeby, q. vyu2ite|nost bezpecnost, bezporuch ovos1,

hospodárnost. Sm|uvnl strany se dohodly. Ze zhotovitel je povínen dílo provest v souladu

projektovou dokumentacI), PfíkaZy objednate|e, V souIadu EE schvá|enými techno|ogickými

postupy stanovenými p|atnými doporuče nýmí českými nebo evropskými tech niokými normami,

v sou|adu
současným standardem použlvaných technologit a postupů pro tento typ dí|a tak,

aby dodržel kva|itu díla.

6.2 Jakost dodávaných materialti M konstrukcl bude dokladována předepsaným způsobem pň

kontro|ních proh|ídkách É při předání a převzetí di|a.

7. Provádění diIa

7.1 Zhotovitel ŠŠŠ zavazuje zabezpečit přístu p příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to

charakter díla vyžaduje.

7.2 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčene prováděnim dí|e do púvodního

stavu a zápisem o předánl ii převzetí je předat jejioh vlastníkum.

7.3 Zhotovite| zodpovídá m bezpečnost a ochranu vsech OS0b V prostoru siavenište 33 je povinen

zabezpečit jejich vybavenl ochrannými pracovnlmi pomůokami.

7 4 Zhotovitel je povínen provádět dllo tak. aby nedošio k ohrožovanL nad měrnému nebo

zbytečnému obtěžovánI oko|í Sm|uvní strany 55 dohodlyj Ze zhotovitei odpovIdá ZE škodu,

kterou způsobi objed nate|i či třeiím osobám během provádém dIIa.

7.5 Zhotovite| je pnvinen vyzval objednate|e nebo jeho zástupce (teohnický dozun nejméně 3 dny

předem ke kontrc|e aa prověřem' praci, které v da|šÍm poslupu budou zakryty nebo ;;; $'BHOU

nepHsmpnými, Pokud tak zhotovnel neučinL je povinen umožnit objednaleH provedenI dodaiečné

kontron nést nákIady a tim spojené.

7.G O koniro|e zak1ývaných Části dI|a && učinI záznam V€ stavebním denÍku, pokud je veden. který

musl obsahovat souhIas ohjednateie nebo jeho zásiupce (iechnického dozoru) šE zakryilm

Části d(la. Nedosmvi-Ii se ke uvede áá mm sku\ečnostpředmětných objednaie| kontroie,

do zaznamu ve stavebnim deniku misto souh|asu objednate|e.

7.7 Zhomvitei bez odk|adu ?? nevhodnos1je povinen upozornit ohjednamle přIpadncu jeho př|kazů.

7.B Věcí, které jsou potřebné k provedenI dHa, je povinen opatřit zhotoviteL

7.9 Zho\ovitel je povinen nejpozdějí při podpisu tém smlouvy před|c2it objednateli on'gináI neba

úředně ověřenou kopii s'rn|ouvy pojištění odpovědnosti zhotovIteIe vz.; škodu. kterou m ůže 5VOU

činnostI či nečin nosu způsobit v souvislosti s p|něnIm předmětu té!o smIouvy objednateli či

|ake'koliv třetÍ osobě a odpovédnosn' m škodu z podnikateIské čínnos1i mm jen „pojistná

smlouva"). Zhotovitel je povinen pojistnou smtouvu. příp. pojištění udržovat v p|atností =1 účlnnosti

po ce|ou dobu !rváni teto sm|ouvy. Trváni pcjisiná sm|ouvy je zhotoviie| povinen na požédání

objednateh prokázai. 0bjednaie| ma' právo odstouph od této smlouvy, jestIiže zhotoviteI nesplni

jekouko|iv povinnos! uveden0u v mmm odsiavci.

8. Předání © převzetí díla

8.1 Dl|o bude !=i zho\ovit.e|.předáno zápisem předání převzetl dl|a, který seplše
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Čls|n sm|ouvy oblednaiele: mm smlouvy zhotovile|e:

8.2 ĚHÝpředánl dl|a je zhotovite| povinen piedat objednate|i dok|ady řádném provedenl di|a dIe

technických norem předpisů, provedených zkouškách, atestech dokumentaci pod|e mm

sm|ouvy. včetně prohIášenI shode.

8.2 ZhotoviteI je povinen do 5 dnů po prevzetI dl|a objednatelem odstranit zařízenl staveniště

Ě staveniště vyindit.

9. Záručni podmínky vady díla

9.1 Squvní strany se dohod|y. že di|o má vady, zejména jest|iže jeho proveden i neodpovidá

požadavkům uvedeným v této smIouvé, přislušným pravnim oiedpisům. technickým normám,

jiné dokumentaci vztahujicI ŠŠŠ k provedeni d i|a přikazům objednate|e nebo pokud neumožňuje

uŽiváni. k němuž by|o určeno provedeno

9.2 Zhotovitel odpovida nn vady. jež má dt |o v pvůběhu výstavby dá|e && vady. jež má dtio

v dobĚ jeho předáni převzetl vady. ktere projevI v záručni době. Za vady dI|a, které ii

projevi po zaručni době, odpovidá zhotoviteL jestIiže byh! zpúsobeny porušen Im jeho povinnosti.

9.3 Záručni doba Ě opravu FF sjednáva V delce 36 mĚ5ÍCÍL Veškeré dodávky sivojů. zařIzení,

techno|ogie, předměty postupne spotřeby maji závuku shodnou aa zárukou poskytovanou

výmbcem, zhotovitet však garantuje záruku nejméně 24 měsiců. Výše uvedené záruky p|atl

za předpokladu dodrženI všech pravide| provozu m údižby.

9.4 Sm|uvnl strany aa dohod|y, Ze záručnl doba začlná běŽet dnem převzeti dl|a objednate|emi

9.5 Záručnl doba neběžl po dobu, po kierou objednateI nemohl předmět dlIa užlvaL Pf0 W části

dlla, které bny V d ůsledku reklamace objednate|e zhotovite|em opraveny, běŽi Záruční doba

opetovně od počátku ode dne provedeni rek|amačni opravy.

&& 0bjednateI pisemně oznám| zhotoviteli výskyt vady a vadu pop iše. Jakmi|e objednael

odes|a| toto pisemné oznámeni, má za to, že po2aduje bezp|atne odstraneni vady, nestanovI—

i objednate| jinak.

9.7 Zhamvite| ie povinen nasmupit k odstraněnI rek|amované vady nejpozději do E dnů od

obdrženl oznámení rek|amaci, a to v přIpadé, že rekIamaci neuznava nedohodnou-H gg

sm|uvnl stfany jinak. V připadě haváne je povinen zhotovitel nastoupit k odstraněnI vady, ':i to

V přIpadé, že rekiamaci neuznáva, do 24 hodin od oznámen| objednateiem, pokud se smluvnt

streny nedohodnou jinak.

9.8 NákIady m odstraněni rekIamované vady nese zhotovitel Ve spurných připadech až

do rozhodnuti soudu.

9.9 vad u je zhotovitei povinen odstrann nejpozději do : pracovnich dnů od započeti pracI,

pokud ss sm|uvni strany nedohodnou jinak

9.10 NeodsuanI-ii zhotovite| V objednate|em stanoveném termInu vadu na niž se

vztahuje záruka, nebo vedu. kterou měio di|o v době prevzeti objednateIemv je objednate|

oprávněn povérit odstraněnIm vady jinou osobu Veškeré takto vznik|é nák|ady je zhotovite|

povinen uhradit objednateIi

10. Sm|uvní pokuty H úroky u prod|ení

1D.1 Pokud bude zhotovite| v prodienf s proveden |m díia v termInu sjednaném d|e ČL 3 odst 32

této sm|ouvy, je objednate| opravněn po zhotovite|i požadovat zepIacenI smiuvnI pokuty ve výši

0.5 % u celkové oeny d iia VEÍ kaŽdý den prodIen I.

10.2
V pFIpadě nedodrženi terminu sp|ainosti jednotiivýoh taktur ubjednaieiem, je zhotoviteI

oprávnen úČtoVai objednaieli úrok u prod|eni VE výši 0,D5 % n faktu rované čásiky za každý den

prod|eni.

10.3 V pfipadě nedodrženi termInu násiupu k odstraněni vady nebo ierminu k odstraněni vady,

která ŠŠŠ V záručni účtovat zhctoviteii sm|uvni veprojevila době, je objednato| oprávněn pokutu

výši 0.5% a oelkové ceny d||a za každý den prodleni s nástupem k odsiranění kaŽdé vedy nebo

&& ka2dý den prodieni odstraněnim každe vady.

10.4 Sm|uvni stmny se dohodly. že sm|uvnI pokuty sjednane touto sm |ouvou zapIatI povinná

strana nezávisIe nn zaviněnÍ e na tom, zda V jaké výši vZnikne druhe straně Škoda, kteiou ize

vymáhat samostatně. Smiuvni
pokuty nezapočItáveji ?? náhradu přIpadně vznikié škody
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mm sm|ouvy objednate|e ČÍslc sm|ouvy zh0tovitele

11. Závěrečná ujednání

11.1 Tato Smlouva nabývá p|atnost| úcinnosti dnem podpisu oběma sm|uvnlmi stranami. Tato

smlouva však nenabude účinnosti dřlve„ než bude zveřejněna d|e zákona č. 340/2015 Sb. o

registru sm|uv. v p|atném znenL Právnl vztahy touto sm|ouvou neupravené se řldi zákonem č

89/2G12 Sb., občanským zákoníkem, v p|atnem zněnI.

112 Základnl ško|a Mateřská ško|a Mende|ova„ Karvina příspevková organizace je povinnym

su bjektem d|e zakona Č. 340/2U15 Sb.. registru sm|uv. v p|atném znení. Sm|uvni strany He

dohodly, Že pov|nnosti d|e tohoto zakona v souvis|osti e uveřejněním sm|ouvy zajisti objednate|

11.3 Sm|uvnl stra ny souh|asl s uveřejněnim v registru sm|uv dle zakona č. 340/2015 Sb.„ o registru

SmlUV; v p|atném zněni.

11.4 Sm|uvní strany souh|asl s tim, Že v registru sm|uv bude zveřejněn eelý rozsa h srnIouvy„ včetně

osobnich údajů. e to na dobu neurčitou (žIutý text v bodech 111 aŽ 11.4 uvaděl v přlpade', že

hodnata pInén/ přesáhne 50 OOO,-- Kó bez DPH)

11.5 Právni vztahy touto sm|ouvou neupravené aa řídi zakonem č BB/2012 Sb., občanským

zákonlkem, v platnem zněnl Změnit nebo dop|nit tuto smiouvu mohou sm|uvn| strany formou

dodatkú,písemných

11.6 Sm|uvni strany proh|ašujl, že si tuto sm|ouvu před jejím pod p|sem přečet|y a že by|a

uzavřena pod|e jejich prave svobodné vůle, což stvrzujl svým| podpisy. Sm|ouva je vyhotovena

ve dvou stejnopisech. přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovenl rr zhotov|tel dve vyhotoven i.

11.7 Pří|ohu sm|ouvy ajeji nedHnou součást tv0ř|'

1. Po|ožkový rozpočet

V Karvmě dne V Dětmarovici ch dne

za objednate|e: za zhotowtele
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