
Smlouva o dílo, na akci: „Vlhkostní sanace administrativní budovy“

kód akce: akce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce - Provozní práce

č. KOH/Po/213/2018

Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536

DIČ CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném

u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

oddíl AXVIII, vložka 433

Číslo účtu: xxxxxx

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxx, vedoucí lokality Kohinoor

xxxxxx, technický pracovník referátu koordinace lokality Kohinoor

(dále jen „Objednatel“)

a

Y S S E N – spol. s r.o.
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

IČO 445 66 565

DIČ CZ44566565

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 2021

Číslo účtu: xxxxxx

Zastoupena: Zdeňkem Weisnichtem, ředitelem společnosti
Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem společnosti

Ve věcech technických: xxxxxx, autorizovaný technik
xxxxxx, stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
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I. Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Vlhkostní sanace administrativní budovy“, kód akce:
LP–PP, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je provedení izolace svislých a vodorovných stěn injektážní metodou
a sanace vnitřních stěn administrativní budovy na st. p. č. 119, 132 v k. ú. Mariánské Radčice.
Následovat budou výkopové práce a po provedení hydroizolace obvodových konstrukcí bude
realizována celková obnova komunikací na p. p. č. 524/2.

Realizace stavby bude rozdělena na etapy dle ucelených pracovních celků, a to na:

a) výkopové práce a odstranění přilehlých komunikací,
b) svislá izolace základů a suterénních stěn,
c) zpětné zásypy výkopů a obnova komunikací,
d) aplikace vodorovné izolace stěn infůzní metodou, sanace vnitřních stěn.

Bližší vymezení předmětu této Smlouvy je dáno soupisem stavebních prací, který tvoří přílohu
č. 1 této Smlouvy.

Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje poskytovat Objednateli práce vymezené v článku II.
této Smlouvy, a to na svůj náklad, řádně a za podmínek touto Smlouvou upravených. Objednatel
se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a za poskytnuté práce hradit Zhotoviteli
dohodnutou částku za podmínek stanovených touto Smlouvou.

III. Projektová dokumentace

1. Projektovou dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Vlhkostní sanace administrativní
budovy v k. ú. Mariánské Radčice, st. p. č. 119, 132“ zpracoval Ing. Jindřich Janoušek,
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby v srpnu 2017, obdržel Zhotovitel v rámci
zadávacího řízení jako přílohu zadávací dokumentace.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou projektovou dokumentací, nemá k ní
námitky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění dle této Smlouvy.

IV. Termín plnění

Termín dokončení plnění Smlouvy: nejpozději do 31. října 2018

V. Místo plnění

Areál bývalého dolu Kohinoor:
Obec: Mariánské Radčice
Katastrální území: Mariánské Radčice
Kód obce: CZ0425567302
Kraj: Ústecký
Pozemek p. p. č. 524/2, st. p. č. 119, 132
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VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího
řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH) 2 134 177,50 Kč

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis stavebních
prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení poskytovaných
stavebních prací (dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou
oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem.

2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla.

VII. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ustanovení bodu 3.
tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně
provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Každá faktura vystavená Zhotovitelem bude
doložena soupisem skutečně provedených stavebních prací a zjišťovacím protokolem s podpisy
zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy.

2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši
odpovídající provedených prací.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne
konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné
právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni,
ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení
se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje
své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných
částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené
s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další)
a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatelem.
Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol)
s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH).

Daň z přidané hodnoty nesmí být u stavebních prací uvedena na žádném dokladu (faktury,
protokoly, popř. další doklady).

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat
Objednatel.
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V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v %
platná v době vystavení faktury.

6. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jinak nebude splatná, a to zejména:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
- sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené

daňové povinnosti,
- razítko a podpis Zhotovitele,
- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období, zjišťovací protokol a originál

předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

7. Faktury, předávací protokol a soupisy skutečně provedených prací musí také obsahovat, kromě
výše uvedeného, kód akce (LP–PP) uvedený v záhlaví Smlouvy, číslo a datum uzavření Smlouvy
včetně případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře, předávacím protokolu
a soupisu skutečně provedených prací uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena
k opravě.

8. Splatnost faktur se sjednává na třicet dnů ode dne jejich doručení. Pokud splatnost připadne
na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní
den.

9. Objednatel je oprávněn neúplnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných
či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení
opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu.

10. Úhrada ceny stavebních prací bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní
účet Zhotovitele, který je uvedený v záhlaví Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom,
že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

11. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy
je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli
Objednatelem, bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem
účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba
uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.

12. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

13. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako
pro zaplacení faktur.

14. Stavební práce nad rámec plnění dle této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu,
nebudou Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.
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15. Pokud by jedna ze Smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé
straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené
nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VIII. Smluvní pokuty

1. Při nedodržení termínu pro poskytnutí stavebních prací dle článku IV. této Smlouvy, činí smluvní
pokuta za každý i započatý den prodlení 0,5 % z ceny bez DPH podle článku VI. Smlouvy.

2. Při závažném porušení povinností uvedených v této Smlouvě činí smluvní pokuta:

- při zjištěném a prokázaném porušení řádného plnění Smlouvy dle článku IX. odst. 2, 5, 6 a 12
této Smlouvy činí 5 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení;

- za nesplnění povinností uvedených v článku XIV. odst. 2 a 3 této Smlouvy činí 3 000,00 Kč.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

IX. Způsob zajištění řádného plnění

1. Předmět Smlouvy musí být proveden dle projektové dokumentace, která byla vypracována
v souladu s vyjádřením správních orgánů a v souladu s požadavky Objednatele.

2. Je-li v projektové dokumentaci určen technologický postup prací, popř. bude Objednatelem
stanoven plán organizace prací, musí být Zhotovitelem dodržen.

3. Práce budou probíhat za plného provozu, koordinace a časový průběh veškerých prací bude před
jejich započetím konzultován s pověřeným zástupcem Objednatele.

4. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem odpovědného technika, který odpovídá
za kontrolu jakosti prací dle předmětu plnění této Smlouvy a za dodržování veškerých obecně
platných norem a dalších právních předpisů vztahujících se k předmětu plnění dle této Smlouvy
o dílo.

5. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků a komunikací, které bude ke své
činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu dle této Smlouvy a jejich následné uvedení
do původního stavu.

6. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu díla vést stavební deník dle přílohy č. 16
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Do deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění dle této Smlouvy, údaje
o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod. Zápisy budou v souladu s fakturovanými objemy
stavebních prací.

Během pracovní doby Zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale přístupný všem
oprávněným osobám.

7. Zhotovitel je povinen nakládat s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu dle této
Smlouvy jako s odpadem vzniklým jeho vlastní činností a vykazuje ho ve své průběžné evidenci
a ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady a bude s ním nakládáno ve smyslu zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání
na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
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8. V případě neočekávaného a nepředpokládaného výskytu nebezpečných odpadů budou
tyto odpady separovány, odvezeny a uloženy na skládku nebezpečných odpadů.

9. Veškerá manipulace se stavebním materiálem a s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním
předmětu Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost.

10. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy
a předpisy upravující oblast životního prostředí.

11. Zhotovitel zabezpečí místo plnění proti možnému úniku ropných látek z používané mechanizace.
Místo plnění bude vybaveno sorbentem, který bude použit v případě úniku ropných látek.

12. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací v rámci plnění dle této Smlouvy.
Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě
a ve stanovených termínech.

X. Zařízení, předání a převzetí staveniště

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby
v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a po dohodě s Objednatelem.

2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou
legislativou.

3. Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.

4. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.

5. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných
úkonů pro zahájení stavebních prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele
o termínu předání staveniště min. 3 pracovní dny předem, pokud se písemně nedohodnou jinak.

6. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsán
zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště,
který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

7. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné době
ode dne předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad
a nedodělků.

XI. Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rámci poskytovaných předmětných činností
dle článku II., jejich řádným provedením a předáním Objednateli, a to ve stanoveném termínu
dle čl. IV. této Smlouvy.

2. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu díla předá Objednateli dílo formou přejímacího řízení
v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného
v článku IV. této Smlouvy. Objednatel vyhotoví předávací protokol podepsaný zástupci obou
Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis díla, způsob předání
a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních
a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a lhůtu pro jejich
zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí Zhotovitel Objednateli minimálně 3 dny předem
zápisem do stavebního deníku.
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3. Po ukončení prací Zhotovitel předá při předání a převzetí díla Objednateli následující doklady
a dokumentaci: dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla, fotodokumentaci průběhu
stavby a prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona a to v českém
jazyce.

4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán protokol
o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:

a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol
o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den
předání a převzetí,

b) odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna
pozastávka 10 % z fakturované částky a současně bude uplatněna smluvní pokuta
dle článku VIII. Smlouvy za nesplnění termínu uvedeného v článku IV. Smlouvy.
Po odstranění vad bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz
k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání
a převzetí.

5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich
odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. Smlouvy pro nesplnění
termínu uvedeného v článku IV. Smlouvy, a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění
vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem
zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.

6. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně
a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.

XII. Zásady kontroly prováděných prací

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě
plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace
a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Provádění prací bude Objednatelem průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých objektivně
oddělitelných částech nebo stupních prací. Objednatel musí být k prohlídce prací písemně vyzván
nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací, může Zhotovitel pokračovat
v další realizaci prací.

3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou.
Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel
respektovat okamžitě.

4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti z plnění
smluvních povinností.

XIII. Záruční doba

Začátek záruční doby nastává řádným předáním předmětu plnění. Zhotovitel poskytne Objednateli
záruku za jakost stavebních prací souvisejících s předmětem plnění dle této Smlouvy o dílo po dobu
24 měsíců.
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XIV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části stavebních prací třetí osobu (poddodavatele),
v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby stavební práce
prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu
Objednatele. Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace
prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů
je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném
rozsahu rovněž u nových poddodavatelů. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách
poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném
v rámci zadávacího řízení.

XV. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského zákoníku.
Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran,
jinak je neplatná.

2. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění
ustanovení Smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel
kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy povinen vyčíslit a poskytnout druhé
straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod
způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od Smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě
prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od Smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.

3. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které mu budou sděleny druhou
Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen GDPR) a českými právními předpisy.

4. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14
GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).

5. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že bude
u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům
či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

6. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení
cíle Smlouvy.

7. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel
takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně. Zhotovitel
se zavazuje chránit obchodní tajemství Objednatele.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

http://www.pku.cz/
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9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím
registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto
Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání,
a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.

10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže
je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností,
zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny Smlouvy.

12. Zhotovitel zajistí prokazatelně seznámení svých pracovníků s interními předpisy Objednatele
týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany a ekologie v daných místech plnění.

13. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé
škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit Objednateli,
s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny díla dle ustanovení článku VI. bodu 1.
Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy nebo uzavření nové, vyrozumí o tom Zhotovitel
Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových
dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění.
Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie
České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné
formě.

XVI. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou
doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené
v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních
služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu,
tak patnáctý den po odeslání.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana
shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního
čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv
a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé
Smluvní straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci
jejího obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit
smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu
bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné,
nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí
příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
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7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným
soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky
podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly
v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak
nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou
Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
- Příloha č. 2: Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

V Chlumci dne  30. 7. 2018 V Litvínově dne 6. 8. 2018

….………………………………….……… ……………………......................................
Ing. Petr Lenc Zdeněk Weisnicht

ředitel ředitel společnosti
Palivový kombinát Ústí, státní podnik YSSEN – spol. s r.o.

(Objednatel) (Zhotovitel)



Příloha č. 1

Oceněný soupis stavebních prací
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_9 133501102ROE Ftuůni výkopiam. rvh a šachet v httmimľ.ı tı' 3 m3 219,01 790,00 0,00 173 017,90 173 017,90 0,00 0 ,00 RTS |1201722*(1, 3+0, 8)/21,1 25,412, 5'(2, 6+0, 8)/2 *2, 2 9,351072, 6+0, 8)/2*2, 2 37, 404*(2,6+0,8)/2*1,1 7.483*(1,5+0,8)/2*1, 1 3, 8016*(1, 5+0, 8)/2*1,1 20l 246 *(2, 6+0, 8)/2*2, 2 22. 448*(1,5+0, 8)/2*1, 1 10,122, 5 *(2, 6+0, 8)/2*2, 2 9, 3510,5 (2,6+0, 8)/2*2, 2 39,27

27*_(1,
5+0, 8)/2*1, 1 34,16

0,00 __ _ _ __W ____________ __ __
"'"ˇ wľˇmaàŤĚmŰ-ů-""'7 " _ "`"" 'ˇ' "ˇ" 7 '"“_ˇ"" ` _ _

_ug'ñi 5320,00' ˇ 723mjñ' i "ˇˇ 0,0010 174101102ROEZä5yp ruční 55 Zhutnënim m3 219,00 180,00 0,00 39 420,00 39 420,00 0,00 0,00 RTS l l 2017515;5551555551; _ 219,00 ________ __ __ _________ ____ „__ __,_____ „_ _ _________,_ _ _ _ __,
*- -

-----ˇ-vñf* '-` 'fm _ mwpmmm ` __ ˇ_" `ˇ""ˇ 55.45555 19 220,47 1811-3000 16,51 `11 55100010RAI Ghodfll'k I IiIáho aŠfaItu m2 37,50 800,00 15 704.02 11 295,08 30 000,00 0,52 19,53 RTS | 1201725'1.5,P1; 37.50ž



vLHKosTNl SANACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVYVERLIGIG
ÚASHIÍIFER D.1 -1. ARCHITEKrONIcKO-STAVEBNI ŘEŠENÍ
Lokalita: kvú. Mariánské Radčice, st.p.p.č. 119. 132
12 577000001RAE Komunikace s asfaltobeton. krytem m210'3 5+2,5'1+3,

5'3+3'_1, 5+7'3, 3,'82.“` " "
`šă"W"W W111057.15,"-ˇıIıIIIziIIW'ˇ-nŤIIT _,TEBEE'IW'EE W555'àˇOWE'íiıTˇlìTìmot13 581312110ROC Ghodnik zbetonII m28*2,6

(5+ 10, 5) "0, 6

_15*_1
I 'EI ˇ“ "fíììıflı'ùă'Ťpou-"55W7"' 7""7 *-h-'E ˇ" "7* W'
14 619442431ROC Vytaženi fabionü hran a koutů jakékoliv délky m105+5+ľ+3, 5+1,?,1'EE Ĺ'I,"ˇ* 81"'1' " '~ 'ünàzmfi"5"“"'ˇ'"ˇ-`"*ˇ“"`*F"" ' “
15 611016611VD Omítka sanační stěn m2510, 3,' w: 011055711,'

624--
v „v . n

j‰_WH.W_n
„vw-3384,., ,4,„„„.,„M„.,.,..„„ H-. W ,

_._.,.„,.,.,16 622903111ROĹüčiätěnl základů vüetně odmaštění m229*2*1, 1
4,5*1, 1
(10,5+15+13,5+1,5+3+13)'0,6
:83;

17 622451131ROC Omítka vnější stěn, MC. hladká vč. penetrace m241,25,'v!'z pňzdivky;
.'Ifćatnë očIEI'ëIII' a Odmaštán I';

18 622311524RV'Eateplovacl systém. solII, KPS tl. 140 mrn m2(29*2+4, 5) *1
,'81;
(10,5+15+13, 5+1,5+3+13)*1
,'53,“"1"* IT ` k“ “ "mmˇhmmfii'šüü '-'“ '-717'“-'j'.`" _“"“ “ _ ' 'ˇ' ˇ

15 5335755158311 ükapovy chodník kolem budovy I IIIacíriIu šii'ky 13,5 III rn22+5+5+3. 5+1.
5+1_3._

5+1,
P_3._'___"_W""""_517_"_1ì51ñ II **75" WŤEEˇ 7 ` ˇ'

20 71 1 1452525012 üdstr'Izolaoé proti vlhh'. suis. pásy pñtav.. Évrs m2(10, 5+5, 8+6, 7+3, 3+1,2)*1, 5
'86,

21 711140024RA/ Izolace proti vodě vodorovné pñtavená. 2x ALP. 2× Sklobit, 1× Na m2(29*2+4, 5)*1, 1; S1+S2-řez a;
(10, 5+ 15+13, 5+1,5+3+13)*0,6;82-řez b,“
(10, 5+1 5+13, 5+1 ,5+3+13)*1,5,'83+S4-r`ez b,“
187, 4*0, 05,'Ztratné;

22 711132311ROC Prov. izolace nopovou fólií svislé. včuchyc. prvků s geotextilii m2(29*2+4,5)I 1
;S1+82-řez a;',
(10, 5+15+13, 5+1,5+3+13) *0, 6,'82-řez b,“
(10, 5+15+ 13, 5+ 1, 5+3+13) *1,5,ˇS3+S4-fez b,“
137,410,05;_21I'81né;_ _w.. _.

764,8“
.. _ .F _ ...__„ ....-_„..-..._-,-_._.

23 784451113VD Malba vhodná na Sanační Systémy m2
510 3, viz sanační omítka,

784432271 ROC Malba kllhová m2
- 24
są,

Stavebni rozpočet
Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

49,70
„ 49x79-

45, 1 0
20, 80

9, 30
15, 00

-900
28.20

. .2.54.29
510,30

102,65
63,80

4, 95
33,90
0,00

41,25
41,25

0,00
119,00
62,50
0,00

56, 50.„ „9-00
51,50
51, _50

'4.18Ammnrıh-M

41,25
41, 25

0,00
196,77
68, 75
33,90
84, 75
9,37

196,77
68, 75

0,00
33, 90
84, 75

9,_3_7
510,30
510,30

1 683,80

_510,30___

900,00

650,00

172,50

862,50

100.00

322.10

750.00

450,00

16,10

474,97

150,00

85,00

35,00

36 754,61
" "12.15756 `

12187,96

'ˇ '47186'
471,36

W'WET
255 902.21

2 081,51

58 115,52

' 13 728505"
13 725,05

"ĚŤ'ÉEBT'
0,00

51 037,97

11101,64

51157.77
28 917,00

5 260,77

...nn-...,-

Objednatel: Palivový kombinát

'vrh-uv. Manp-

Zholovı'tel: Dle výběrového řízení
7 975,39 44 730,00

17327,0'4 "W'ˇˇEs 335700
17127.04 29 315,00

77439354' `
I"8450

4 393.14 4 884,50
"

TEFEEITEIÍTW `4"íöľ"íšă"3,'7.`5""" "ˇ"
181 231,54 44013375

55353.59 "WTIEII'IITIIĚE `
III 255.00 10 285.00

11 205,11 13 286,83

31 134,48 89 250,00

ˇ `"7§,'4Ť4E,ĚE'W "EsìE-,EE ˇ" `
9 448.05 23175.00

"83745958" "ˇ" 42376-37635 " ""'W
684,13 884,13

42 421,88 93 459,85

18 413.86 29 515,50

ˇ' 883270,'t W I“0“ž'_im“E,'EE
14 458,50 43 375,50

53 872.23 58 933.00

1.15

0,23

-_,NW _ ,

0.02

0,02

0,00

0,05

0,01

-n In _J In. fl-I-flw ł. .

Wu'

_.v-n

0,35
-x--ı-AI-nąv-r .'5t -wmıw A“

0,01

0,01

0.00

56,98 RTS I/2017
'vv-.Im-

1049
10,49 RTS | 12017

ı-ı."75,5""
0,43 RTSI/2017

11,23
_ìíš. . _. _

0,00 RTS Il2017

2,17 RTS [12017

1,49 RTS I l 2017

w ~an=

13.01 RTS I 12017
_ nv“.311 `

0.42 RTS |12017

2,67 RTS I/2017

0,02 RTS 112017

' '0,25
0 ,00

0,45 RTS |12017



'W

__.,v
__“-

vLHKoSTNÍ sANAcE ADMINISTRATIVNÍ BuDovv Doba výsIavhy:vERLAG
0551405255! D.1.1. ARCHITEKTONICKCLSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ Začátek výstavby:

ILokallta: k.ú. Manánské Radčice. st.p.p.č. 119, 132 Konec výstavby:
510,3/1,5*3,5;malba stěn; 1 190,7028*9, 5+13, 5*'1 2+12'3,stropy; 464,00,III 5551-5551I'245"545-.1115515,-,5'1515Il 15,5,- 318,50I'B'2+I1 5'4-1-1, 5'2+1 1„5'2+5 5'2+2, 2"'2) '25t511y 1pp,“ 157,20(5'4,5+1,5II 5+5_5915, III),555511 1,55,- 63, 70»51535555511551511'1'15 sanační

5___y____5_15my, +519,_99"TÉT-
` _'

En'p'iň'íglìlä115mmna; ""'ˇ'ñìšfi'íčñ'ı'l'ľfiđìšlìTp'ofiññyˇřlì _ñl'SETIEI-.Ih25 917762111RT'I Osazení ležet. obrub. bet. s opěrou,lože Z C 12115 včetně otIIualIII silničnım 17,0015+2'sI'lrII'ční;
1 7,0026 916561111RT4 Osazení obmbnlkù do lože z C 12115 s opěrou včetně obrubnlku parkovéhc m 1,501,5,_

_5_1_I'._II'I:I_II.I_',i',I _ 1, 50__I'Iì _ ` ' __“I'ınì'ü'mlì _"_"_ __" '_'j___ _ """"""""
2? 941955992H91Lešenl lehké pomocné, výška ooıilahydo 1.9 m m2 464.00

25'9,5+13,5'12+12'3,'11151_51I5trc_121_11:15,“ _ 454,09` "'ˇˇ'-ˇ5`IT"_""_"ÉBˇ_ui-ì'n"525ı`ìıñıìì _"'___' " P _' _' _'__"' " '
29 992931133R91: Bouráni přizdivelt oiheInŠIIŠh tl. do 15 cm m2 41,25

(10,_
5+5, 8+6, 7+3, 3+1, 2)*1, 5 41,25'

0,007 51`“ˇ`.ž “I I _._II. ` v" " '___ _' _'
29 978013191R0t lnĚII'tIIIIEIIčInÍ omltek vnitřníoh stěn m2 510,30(9, 3*4+27'4+3*4)*1, 5 235,80(11*2+15*2+13"6)'1,5

195, 00(3*4+4,5*6+4*2+3'2)'1,5
79,50

_;57,“ 5,55._ . _._ _. ___
___.________,___fi„__, _._...___,____-,_.__,__._________._.,._

......... __,_.__.__
-

39 99929119517191 Přesun hmot pro opravy a úođou do výšky 6 In t 129,9?129,9?293; III': hmotnost, _ _ _ _ 129,9:__ ,_-_
__ă____._._._ .__Ěim__

_.__
_.__._.____..,_.__ ..._-_ _,__-.__..._ ._._...=_-

__,_____
_-..____-. _ .__

31 979084212Rüt Vodorovná doprava vybour hmot po suchu do 50 nı 1 153,14153,14041M'zhmotnost;
153,1432 979087213ROC Nakládání vybouranýoh hmot na dopravní prostředky I 153,14153, 14041, vI'zhmotnost,
153, 1433 979084216ROC Vodorovná doprava Iryoour. hmot po suchu do 5 km I 153,14153, 1419-1151: hmotnoor; 153, 1434 979084219ROE Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 459,421531494123víz hmotnost-odvoz celkem do 20km; 459,4235 979999999ROC Poplatek :a skladku t 153,14__ __ __ _153 14941._v_fšh”!91203ł:_ __ _ _ _ _

Poznámka:

.State'mi' [92905591

79,20

287,50

250,00

290,00

300.00

28,10

350,00

Celkem:

--ı-

5,911
'

0,00

U'Ifií
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Projektant;

Objednatel:

Zhotovitel:

Palivový kombinát

Dle výběrového ñzenl

„EEE
.

__fififi
_ __

-

1 283,80 5 950,00 0,27

88,12 315,00 0.13

'Ěñìfsì
"

'Emi _ _
2 724,52 4 840,00 5.511

'
'ăìu-'Išäìj Ť

`
555_5511 '

3 801,80 4 455,00 0,25

452215,-1'1'5“ ` "50' 41555“ __
40 415,78 40 415.78 0,05

ŠÍÍĎTITŤÉTŠII._____5_1_515;5IF _ `
37 079,54 37 079,54 0,00

1557*_145,52`__ˇI551'“_'_`_`_"__45;II: "' _ __ _ '_ __
38 285,10 38 285,10 0,00

44 410,72 44 410,72 0,00

45 942,12 45 942,12 0,00

12 909,74 12 909,74 0,00

53 599,14 53 599,14 0.00

2 087 000,00 _

ETB' _'_
4,59

0,19
J'I--ı-ı.-_ı.__

0,?3
0,73 RTS I ł2017

I -P--I-

'HH-am.
-I- - - __

_ __ .
_ _ĚÉÄT

_

23,47 RTS I 12017

_ˇìiiIII

UH
_-

10,79 RTS [12017

_ı...
___-ı-ı_`I

_I-ˇfl-ı.._ı.-.fl_ _“-

0,00 RT5112017

0,00 RTS | /2017

0,00 RTS II'2017

0,00 RTS II2017

0,00 RTS I12017

0,00





vzg-B ZJIŠŤIWMJIHD PIIQ'I'g-IKQLU M HLSKI'TNIJTÉ sTnvEBNÍ PRÁCE DLE PŘEDNÉTU PLNÉNÍ

Sledované tohl: XXXXX Příslušný rok: XXXX Počet přfloh: X

Ihnınviıflı: IČO: xxxxx DIČ: xxxxx

Náıev a sldlu: XXXXXXXXXXXX

Dhjnđnfltnt: IČO: 00007536 DIČ: 0200007536

Hiıev a sltllfl: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik,
Hrbovická 2
403 39 CHLUMEC

Číslo Smlouvy 0 dílo .. IIEII
Objednatele:

xx“

Čínu timtnnvy n :Inn
Ihntuvilele: xxxxxxxx

Název akce: XXIKIXXX

Miflın pınłni: xXXXXxXxx Čtsın zakázky: xxx

Cellmvıt cena :a dílu: XXXXXX,- Kč

Kód akce: XXXX
Dđsnuhlısıné údaje

Ĺf-'Ikflff' mi **fl'iàlfifli Od zahájení v pnsıušnèxn celkový flnančni øhjęnıFinanční Objem v příslušném roce: stavebnleh praci do konec 'Ťíeäšflluvp'1:1ii` " i . Zbývá k dokončení
XXXXXXX,- Kč předehoelhu můsleı.: - inŤ;:Ihr-třü' ˇ roce do konce od zahájení Stavebnich celého dila`*** sledovaného měsíce pracípH SIDE-.ného ruku - 'I

Práce - dokončenı-fi`

Na základě tohoto zjišt'ovacl protokolu Zhotovitel předává a Objednatel přebírá objemy Stavebnich prací dle Smlouvy o dílo vyhotovené v Souladu s občanským zákoníkem.

Za Zhotovitele: XXXXXXXXX Podpis _

Za Objednatele: XXXXXXXXX Podpis _'

Dne: XXXXX



Vysvětlivky ke Zjišt'ovacímu protokolu na poskytnuté Stavební práce dle předmětu
plnění

Celková cena Za poskytnuté stavební práce:

Finanční objem
v příslušném roce:

XXXXXXX,- Kč

Celkem od Zahájení
prací do konce

předchozího měsíce
příslušného roku

___

příslušného roku
Ve sledovaném měsíci

Od Zahájení
v příslušném roce

do konce sledovaného
měsíce

Celkový finanční
objem od Zahájení

prací

Zbývá k dokončení
celého díla

Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem stavebních
praci, který bude realizován v příslušném roce dle Smlouvy
o dílo.

Jedná se o celkový finanční objem realizovaných stavebních
prací od Zahájení do konce předchozího měsíce před
aktuálním měsícem pro fakturaci.

Celková finanční částka k fakturaci Za realizované stavební
práce ve sledovaném měsíci v příslušném roce.

Celková finanční částka Za realizované stavební
Za celé kontrolované období v kalendářním roce.

práce

Celkový finanční objem Za realizované stavební práce
od Zahájení do posledního fakturovaného měsíce.

Rozdíl celkové částky Za již realizované stavební práce
a celkové částky dle Smlouvy o dílo.


	Smluvní strany:

