
SMLOUVA O DÍLO č. VZ/2018/2/05-SD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Smluvní Strany:

Zhotovitel:
AF - PROSTAVBY, s.r.0.
jejímž jménem jedná Ing. Adam Fojtík -jednatel Společnosti,
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, Oddíl C, vložka 997 45
Sídlo: Družstevní 1/228, 763 21 Slavičín
IČ; 060 48 307
DIČ: (3206048307
Bankovní Spojení: číslo účtu 11018919, kód banky 5500, Raiffeisenbank, a.S.

a

Objednatel:
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
jejímž jménem jedná pan JUDr. Josef Valenta, ředitel
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1278
Sídlo: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
IČ; 62182137
DIČ: CZ62182137
Bankovní spojení: číslo účtu 1400012339, kód banky 0800, Česká Spořitelna a.S.

Článek 1
Předmět smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je dílo Spočívající v provedení opravy komunikace a parkovací
plochy u výjezdové základny Kroměříž na pozemku p.č. 640/35 v k.ú. Kroměříž Zahrnující
Zejména

- výměnu asfaltového povrchu na části pozemku,
- obnovu zámkové dlažby na části pozemku,
- obnovu okrajových částí a obrub komunikace a parkovací plochy
- a opravu odvodnění,

přičemž Specifikace obsahu a rozsahu díla je obsažena v Situačním zákresu díla v katastrální
mapě a V položkovém rozpočtu díla, které jsou přílohami a nedílnými Součástmi této smlouvy
(dále též jen „dílo“).

Součástí díla jsou rovněž všechny práce Související S Opravou komunikace a parkovací
plochy, včetně terénních úprav a uvedení okolí místa provádění díla do původního Stavu,
přesunů Věci, materiálu a hmot a dalších pomocných činností, jakož i odvoz a likvidace
veškerého odpadu.



2. Mimo Vlastní provedení Stavebních prací je Součástí díla dále Zejména, nikoliv Však
Výlučně:

0 veškeré práce a dodávky Související S bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí
a majetku (Zejména Osob a vozidel v místech dotčených Stavbou)

0 Zabezpečení Stavby a staveniště, Zajištění bezpečnosti práce a Ochrany životního
prostředí

I zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem
vztahujících Se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů)

0 Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN
apřípadných jiných právních nebo technických předpisů platných v době
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané
bezpečnosti, kvality a předepsaných parametrů díla.

3. Zhotovitel potvrzuje, Že se v plném rozsahu seznámil S veškerými podklady pro
provádění díla, s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a
jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že veškerou
dokumentaci potřebnou k provedení díla převzal od objednatele nejpozději V den uzavření
této Smlouvy.

4. Zhotovitel Se zavazuje, že dílo bude v Souladu Se všemi právními předpisy i všemi
technickými normami a bude Splňovat Zákonné podmínky pro jeho užívání. Zhotovitel Se dále
zavazuje, že dílo bude V Souladu se všemi zadávacími podmínkami ve výběrovém řízení pro
veřejnou Zakázku malého rozsahu „ZZS ZK - Oprava komunikace a parkovací plochy u
výjezdové Základny Kromerız provedeném objednatelem jako Zadavatelem (Zn. Zadavatele
VZ/2018/2/05) a v souladu S nabídkou podanou Zhotovitelem v tomto výběrovém řízení.

Článek 2
Cena díla

1. Cena díla je oběma Stranamì sjednána Vsouladu S § 2 Zákona č. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma Stranamì dohodnuta bez DPH ve výši

291 358,- Kč
/Slovyz dvěstědevadesátjednatisíctřistapadesátosmkorunčeských/

Cena díla je cenou pevnou, konečnou a nejvýše přípustnou, která může být překročena pouze
za podmínek Sjednaných dle této Smlouvy.

2. Sj ednaná cena zahrnuje dopravu Zhotovitele a materiálu potřebného pro provedení díla
do místa plnění a veškeré další náklady (včetně cel, poplatků či jiných povinných plateb
uložených právními předpisy) Spojené S úplným a konečným, řádným a včasným dokončením
díla Včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla a zisk zhotovitele. Stejně tak
sj ednaná cena Zahrnuje i veškeré náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to
až do doby dokončení díla dle této smlouvy.



3. Celková Sjednaná cena je cena nejvýše přípustná, která může být zvýšena pouze Za
těchto podmínek:
a) dojde-li ke Změnám sazeb daně Z přidané hodnoty, bude cena Změněna V Souladu

S předpisy platnými V době vzniku zdanitelného plnění.
Jiné podmínky pro Zvýšení ceny díla Sjednány nejsou.

4. Práce, které se VySkytnou nad rámec Sjednaného předmětu díla, a Objednatel na jejich
provedení trvá nebo S jejich provedením Souhlasí (Souhlas nebo požadavek objednatele musí
být písemný) Se nazývají vícepracemi (obdobně platí veškerá ujednání i pro práce, které, ač
Sjednány touto Smlouvou, nebudou po oboustranné dohodě realizovány, přičemž tyto Se
nazývají méněpráce).

5. V případě, Že by Se objevila potřeba provést vícepráce, nemá Zhotovitel přímé právo
na přiměřené Zvýšení ceny Z tohoto důvodu. Strany se Vtomto případě zavazují jednat o
dodatku ke smlouvě a dohodnout přiměřené navýšení ceny. Bez toho není Zhotovitel oprávněn
ani povinen vícepráce provést. Jestliže Zhotovitel provede práce vyvolané prováděním díla
v rozporu S touto smlouvou či práce uložené Správními Orgány jako důsledek nekvalitního
provádění prací, Za něž Zhotovitel odpovídá, nemá zhotovitel právo na Zaplacení těchto
dodatečně provedených prací.

6. Poplatky Za Skládky, případné další Služby Související S realizací díla hradí Zhotovitel
a má je Zahmuty v ceně díla.

Článek 3
Platební podmínky

1. Zhotovitel nemá nárok na uhrazení Zálohy na cenu díla ani její část. Cena díla bude
uhrazena najednou po Zhotovení díla. Zhotovitel je oprávněn Vystavit fakturu nejdříve v den
předání díla objednateli, po oboustranném podpisu předávacího protokolu ohledně předání
díla.

2. Doba Splatnosti faktury je stanovena na 21 dní od data jejího doručení objednateli.

3. Zhotovitel se Zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti
stanovené Obecně Závaznými právními předpisy a smluvními ujednáními. V případě, že
vystavená faktura obsahuje nesprávné cenové údaje či nesprávné náležitosti nebo chybí-li ve
faktuře některá Z náležitostí, je objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli do doby její
Splatnosti. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit do 5 dnů Od doručení vrácené
faktury fakturu novou, přičemž doba Splatnosti ve sjednané délce běží Znovu ode dne
doručení opravené faktury.

4. Za den zaplacení ceny díla či její části se považuje den odepsání příslušné částky
z účtu objednatele.

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit Své pohledávky vůči objednateli vzniklé Ztéto
Smlouvy nebo v Souvislosti S ní na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu
objednatele. Zhotovitel není oprávněn převést ani žádná jiná svá práva ani žádné povinnosti
z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel



není oprávněn jednostranně Započíst Své pohledávky Za objednatelem vůči pohledávkám
Objednatele Za Zhotovitelem, ledaže jde o pohledávky Zhotovitele vůči objednateli, které byly
přiznány pravomocným rozhodnutím Soudu.

6. Zhotovitel Se Zavazuje neprodleně oznámit objednateli, (i) že příslušný správce daně
Zhotovitele pravomocně rozhodl o tom, Že zhotovitel je dle § 106a zákona ě. 235/2004 Sb., o
dani Z přidané hodnoty (dále jen „Zákon o DPH“), nespolehlivým plátcem, a/nebo (ii) Svou
platební neschopnost nebo zřejmou hrozbu jejího vzniku a/nebo (iii) jakoukoliv jinou
skutečnost, která by měla nebo mohla mít vliv na včasné a řádné odvedení DPH. Objednatel
je oprávněn odvést částku DPH Z uskutečněného Zdanitelného plnění přímo příslušnému
Správci daně Zhotovitele, a to V návaznosti na § 109 a 109a Zákona o DPH, (i) pokud nastane
jakákoliv z Výše uvedených událostí a/nebo (ii) má-li objednatel podezření na neuhrazení
DPH Zhotovitelem a/nebo (iii) má-li objednatel podezření, že zhotovitel krátí či láká daňové
Výhody a/nebo (iv) pokud Zhotovitel bude požadovat úhradu na bankovní účet, který nebude
zveřejněn V Souladu S § 96 Zákona o DPH. V takovém případě tuto Skutečnost objednatel bez
Zbytečného Odkladu oznámí Zhotoviteli. Úhradou DPH na účet správce daně se pohledávka
zhotovitele vůči objednateli V částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení
smluvního vztahu Za uhrazenou. Zároveň Se Zhotovitel Zavazuje neprodleně písemně oznámit
objednateli, Zda takto provedená platba je evidována jeho Správcem daně.

Článek 4
Termín a místo plnění

l. Zhotovitel dokončí dílo a předá jej objednateli nejpozději do 30.11.2018 (dále jen
„termín dokončenľ). Místem plnění je pozemek p.ě. 640/35 V k.ú. Kroměříž.

2. Prodlení zhotovitele S dokončením díla delší jak 15 dnů Vzniklé Z důvodů na Straně
zhotovitele Se považuje Za podstatné porušení této Smlouvy, pro které je objednatel oprávněn
0d této Smlouvy odstoupit.

3. Objednatel Se Zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme a Zaplatí Za
jeho Zhotovení dohodnutou cenu.

Článek s
Sankční ujednání

l Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla Za každý i započatý den prodlení. Pokud prodlení
Zhotovitele přesáhne 15 dnů, pak je zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve
výši 0,2% Zceny díla Za 16. a každý další i započatý den prodlení. Zaplacením Smluvní
pokuty podle tohoto bodu není dotčen nárok objednatele na náhradu škody Způsobené mu
porušením povinnosti zhotovitele, na niž Se smluvní pokuta Vztahuje.



2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamovaných Vad V termínu Sjednaném V této
Smlouvě, Zaplatí Objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 500,- Kč Za každý den prodlení.
Zaplacením Smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody Způsobené mu
porušením povinnosti zhotovitele, na niž se Smluvní pokuta vztahuje.

3. Smluvní pokutu vyúčtuje Oprávněná Strana a Strana povinná je povinna uhradit tuto
smluvní pokutu nejpozději do 30ti dnů od Obdržení Vyúčtování. Totéž Se Vztahuje i na úrok
Z prodlení.

Článek 6
Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště nejpozději do tří dnů po oboustranném podpisu
této smlouvy, pokud Se Strany písemně nedohodnou jinak.

2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu a je povinen
Odstraňovat odpady a nečistoty Vzniklé jeho činností.

3. Zhotovitel Zajistí Zabezpečení Staveniště tak, aby se zamezilo přístupu nepovolaných
třetích Osob na staveniště. Náklady S tím Spoj ené jsou zahrnuty ve Sjednané ceně díla.

4. Nejpozději do dvou dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště.

5. Provozní, Sociální a případně i Výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel.
Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou
zahrnuty ve Sjednané ceně díla.

Článek 7
Provádění díla

l. Zhotovitel je povinen provést dílo na Svůj náklad a na Své nebezpečí Ve Sj ednané době.
Objednatel je povinen řádně a Včas provedené dílo převzít.

2. Při provádění díla postupuje Zhotovitel Samostatně S vynaložením náležité odborné
péče a je povinen dodržovat všechny příslušné obecně Závazné právní předpisy i technické
a jiné Závazné normy. Zhotovitel Se zároveň zavazuje respektovat veškeré pokyny
Objednatele, týkající Se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování
Smluvních povinností zhotovitele. Dílo bude provedeno vnejvyšší dosažitelné kvalitě, a
v Souladu S příslušnými normami a předpisy platnými V době provádění díla, tj. českými
technickými normami, evropskými normami, evropskými technickými schváleními,
technickou Specifikací Zveřejněnou V Úředním věstníku EU a Stavebními technickými
osvědčeními.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla V každé jeho fázi. Zjistí-li
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi,` je objednatel Oprávněn



dožadovat Se toho, aby Zhotovitel odstranil vady VZniklé vadným prováděním a dílo prováděl
řádným Způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu
poskytnuté, je objednatel oprávněn Odstoupit od Smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez Zbytečného Odkladu na nevhodnou
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení
díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost Zjistit při vynaložení odborné péče.

5. Zhotovitel je povinen písemně Vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které
V dalším postupu budou zakryty nebo Se Stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen Vyzvat
Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
V případě, že Zhotovitel poruší tuto povinnost a práce budou Zakryty a Stanou Se
nepřístupnými, bez toho aniž by objednatel měl možnost je zkontrolovat a prověřit, je
Zhotovitel povinen na výzvu objednatele na Své náklady tyto práce odkrýt a nechat
objednatele, aby je dodatečně Zkontroloval.

6. Zhotovitel v plné míře Zodpovídá Za bezpečnost a ochranu Zdraví Všech osob v
prostoru Staveniště a Zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále Se
zhotovitel Zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy Související S realizací díla.

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání objednatele povinen
doložit.

8. Zhotovitel Se Zavazuje a ručí Za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o
kterém je V době jeho užití Známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady S tím Spojené nese
Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel Zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu Zhotovování díla dle této smlouvy pojištěn
proti škodám způsobeným jeho činností (a to i vůči třetím osobám) včetně možných škod
Způsobených pracovníky Zhotovitele, s horní hranicí pojistného plnění minimálně ve výši
500.000,- Kč. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.

10. Pokud činností Zhotovitele dojde ke Způsobení škody objednateli nebo třetím osobám
Zejména Z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících Ze Zákona,
ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících Z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez
Zbytečného odkladu tuto škodu Odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré
náklady s tím Spoj ené nese Zhotovitel.

ll. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části třetí osobu beZ
písemného souhlasu objednatele. I pokud objednatel provádění části díla třetí osobou
Odsouhlasí, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl Sám. Pokud objednatel
provádění části díla třetí osobou (Subdodavatelem) odsouhlasí, je Zhotovitel povinen Zavázat
Subdodavatele Ve Stejném rozsahu a k plnění Stejných Závazků, k jakým Se Zhotovitel ZaváZal
touto Smlouvou.



Čıánek 8
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně Oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem termín,
kdy bude dílo připraveno k předání.

2. O průběhu přejímacího řízení pořídí Smluvní Strany zápis, Ve kterém se mimo jiné
uvede ipřípadný soupis vad a nedodělků, pokud je dílo Obsahuje a pokud se objednatel na
základě své výlučné úvahy rozhodne dílo i S nirni převzít, a termín jejich odstranění. Pokud
objednatel Odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu Svoje důvody.

3. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i dílo, které vykazuje drobné
vady a nedodělky, které samy O sobě, ani ve Spojení S jinými nebrání řádnému užívání díla. V
tom případě je zhotovitel povinen Odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v
Zápise O předání apřevzetí. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo
nedodělky.

4. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí Odchylka v kvalitě, rozsahu nebo
parametrech díla či jeho části, stanovených touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy.
Nedodělkem Se rozumí nedokončené práce Oproti Smlouvou definovanému rozsahu díla.

Článek 9
Odpovědnost za vady a záruka

1. 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.

2. Ustanovení § 2618, § 2629, § 2110, § 2lll Zákona č. 89/2012 Sb., občanského
Zákoníku, se ve vztahu založeném touto Smlouvou neužije.

3. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce 60 měsíců, přičemž záruční doba počíná
běžet Ode dne předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá Zhotovitel Za vady, které
Obj ednatel zjistil a které včas reklamoval (oznámil).

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele vpřiměřené době pO
jejich zjištění, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení (reklamaci) Odešle
doporučenou poštovní zásilkou na adresu zhotovitele uvedenou v Záhlaví této smlouvy. V
reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak Se projevují. Dále V reklamaci
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje Zajistit nápravu, tj. jaké nároky z vad uplatňuje.
Objednatel je Oprávněn

a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění,
b) požadovat odstranění vady Opravou, je-li vada Opravitelná,
c) požadovat přiměřenou slevu Ze Sjednané ceny,
d) odstoupit Od Smlouvy.

Objednatel je Oprávněn Vybrat Si ten nárok, který mu nejlépe vyhovuje.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po Obdržení reklamace písemně Oznámit
Objednateli, Zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za tO, že reklamaci



Objednatele uznává. Pokud Zhotovitel vadu uznává, musí písemně Sdělit, v jakém termínu
nastoupí k odstranění Vad(y). Tento termín nesmí být delší než IO dnů od obdržení reklamace.
Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín nástupu k odstranění vad, pak platí lhůta 10 dnů od
obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y)
odstraní.

6. Reklamaci lZe uplatnit nejpozději do posledního dne Záruční lhůty, přičemž i
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den Záruční lhůty Se považuje Za včas
uplatněnou.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději
však do 10 dnů po obdržení reklamace.

8. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15ti dnů po obdržení
reklamace objednatele, je objednatel Oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré v Souvislosti s tím vzniklé náklady uhradí
objednateli Zhotovitel.

9. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro
vady díla, Za které Zhotovitel odpovídá`

10. Zhotovitel se ZavaZuje zajistit- v případě, že využije k provádění díla Subdodavatele -
že ve Smlouvách uZavíraných S těmito Subdodavateli budou Sjednány Záruční podmínky
nejméně ve Stejném rozsahu, v jakém je Zhotovitel VáZán touto Smlouvou.

Článek 10
vrvNebezpecı skody

1. Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a
převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

2. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nese Zhotovitel a
tyto náklady nemaj í vliv na Sj ednanou cenu díla.

Čıánek 11
Změna smlouvy a Odstoupení od Smlouvy

l. Tuto Smlouvu lZe měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním
výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě a oěíslovaným podle pořadových čísel. Jiné Zápisy,
protokoly apod., Se Za Změnu Smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této Smlouvy je nutná
dohoda o celém jejich obsahu.

2. Nastanou-li u některé ze Stran Skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání Zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.



3. Chce-li některá Ze Stran Od této smlouvy odstoupit na Základě ujednání Z této Smlouvy
vyplývajících, je povinna Svoje odstoupení písemně doporučenou poštovní Zásilkou oznámit
druhé Straně S uvedením termínu, ke kterému Od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být
dále uveden důvod, pro který Strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy,
který ji k takovému kroku opravňuje.

4. NeSouhlasí-li jedna Ze stran S důvodem odstoupení druhé Strany nebo popírá-li jeho
existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení
o odstoupení.

5. Odstoupí-li některá Ze Stran od této Smlouvy na Základě ujednání z této Smlouvy
vyplývajících, pak povinnosti obou Stran jsou následující:

a) Zhotovitel provede Soupis všech provedených prací oceněný dle položkového rozpočtu
b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a Zpracuje „dílčí konečnou

fakturu“
c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří

dnů od obdržení této výzvy Zaháj it „dílčí přejímací řízení“
d) po dílčím předání provedených prací Sjednají obě Strany písemnou dohodu řešící

doposud Spome' či nejasné aspekty jejich vzájemných vztahů v Souvislosti
S ukončením platnosti Smlouvy

e) zhotovitel odveZe veškerý Svůj nezabudovaný materiál, pokud se Strany nedohodnou
jinak.

Článek 12
Závěrečná ustanovení

1. Jakýkoliv Spor vzniklý z této Smlouvy, pokud Se jej nepodaří urovnat jednáním mezi
Smluvními Stranami, bude rozhodnut ktomu věcně příslušným Soudem, přičemž Soudem
místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody Smluvních stran soud určený podle
sídla objednatele.

2. Obě Smluvní Strany prohlašují, Že se Seznámily S celým textem Smlouvy včetně jejích
příloh a s celým obsahem Smlouvy Souhlasí. Současně prohlašují, že tato Smlouva nebyla
Sjednána v tísni ani Za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tato Smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze
Smluvních Stran obdrží po jednom.

4. Tato Smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti smluvních Stran z ní vyplývající, Se
řídí českým právem, S výjimkou kolizních ustanovení.



5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a Způsobilost k tomu, aby uzavřel
tuto Smlouvu a aby plnil Závazky Vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní
překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků. Zhotovitel současně prohlašuje,
že Se dostatečným Způsobem Seznámil Se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace
předmětu Smlouvy, že bere na vědomí všechny její podmínky, časove' Souvislosti a Závazné
termíny a že na Základě tohoto Zjištění přistupuje k uzavření této smlouvy.

ve Slavičinč dne 3.9.2018 ve Zh'nč dne „Řzí' .297.5
r-ł-M“ ˇ'L-"ˇ "iALP/§05- Zdravntnı zánhrpnıáwal
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IČ 763 25 N/'I/,ZQIR'Q a ijl v0 nwì'ežHB/Ił /Càll

74/ TŽ50483017 LAV'Č/'fvg Ljí/iľflwa.“-------5/“
Zhoto el g Objednatel

Zdravotnická Záchranná služba
Zlínského kraje, přísp.
organizace
JUDr. Josef Valenta
ředitel

AF - PROSTAVBY,S.1`.O.
Ing. Adam Fojtík
jednatel Společnosti
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Obdélník
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Stavba : ZZS ZK - Oprava komunikace a parkovací plochy u Výjezdové základny Kroměříž
Objekt : Výjezdové Základna ZZS ZK Kroměříž

REKAPITULACE STAVEBNícH DíLÚ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 15 514 0 0 0 0
5 Komunikace 201 366 O O 0 0
8 Trubní vedení 5 615 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 17 669 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 4 113 0 0 O 0
97 Prorážení otvorů 31 991 0 O 0 0
99 Staveništní přesun hmot 9 562 O 0 0 0
M46 Zemní práce při montážích 0 0 0 383 0

CELKEM OBJEKŤ 285830 0 0 383 0

VE DLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY 291 358

Název VRN Kč % Základna Kč
Zařízení Staveniště 5 145 1,81 285 830 0

CELKEM VRN 0
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Položkovy' rozpočet

Stavba 1
Ob ekt : základna ZZS ZK Kroměříž

P.ć. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 11310-7141R00 Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm m2 197,00 72,00 14164,00
2 113 20~3111.R00 Vytrhaní obrub Z dlažebních kostek m 10,18 42.00 427,35
3 113 20-2111.R00 Vytrháni obrub Z krajníkü nebo obrubniků Stojatých m 19,00 42,00 798,00
4 113 10-6121.R00 Rozebrání dlažeb Z betonových dlaždic na sucho m2 2,50 42,00 105,00

Celkem za 1 Zemní práce 15 514,35
Díl: 5 Komunikace

5 567 12-2111.R00 Podklad Z kameniva Zpev.cementem KZC 1 t|.12 cm m2 141,00 420,00 59 220,00
6 573 21-1111.R00 Postřik živlčný spojovací z asfaltu 0,9-1,2 kglm2 m2 157,00 87,00 13 659,00
7 577 11-1114.RT2 Beton asfalACO 11,m0dlfik. do 3 m,tl. 6 cm m2 157,00 420,00 65 940,00
8 596 21-5040R00 Kladenl Zámkove' dlažby tl. 6 cm do dttě tl. 4 Cm m2 88,50 200,00 17 700,00
9 564 85-1111.R00 Podklad Ze štěrkodrti po Zhutnění tloušťky 15 cm m2 55,00 115,00 6 325,00
10 mat.2 dlažba - kostka 20x20x60m m2 86,00 227,00 19 522,00

Žlab odvodňovací polymerbeton, Zatížení C250, D400 včetně
11 597 10-1030.RAA dodávky roštu a žlabu RONN m 5,00 3 800,00 19 000,00

Celkem za 5 Komunikace 201 366,00
Díl: 8 Trubní vedení
12 831 35-0012RAB Kanalizace Z trub PVC hrdlových D 160 hloubka 1,5 m m 7,00 95,00 665,00
13 mat3 Poklop s rámem D400 kanalizační ks 1,00 4 500,00 4 500,00
14 899 10~2111.R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00 450.00 450,00

Celkem za 8 Trubní vedení 5 615,00
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
15 916 26-1111.R00 dvojřádek z kostek drobných, S boční opěrou m 20,35 220,00 4 477,00
16 918 10-1111.R00 Lože pod obrubniky nebo obruby dlažeb Z B 12,5 m3 1,80 2 300,00 4 140,00
17 916 56-1111R00 Osazení záhonobrubnikú do lože Z B 12,5 s opèrou m 31,00 180,00 5 580,00
18 mat.1 Obrubnik chobnikový 100×10x25 m 31,00 112,00 3 472,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 17 669,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
19 961 04-4111.R00 Bourání Základů z betonu prostého m3 1,60 356,00 569,60
20 965 04-1441 VR00 Bourání mazanin Det, tı. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 8,60 412,00 3 543,20

Celkem Za 96 Bourání konstrukcí 4 112,80
Díl: 97 Prorážení otvorů
21 979 08-4216.R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 60,19 65,00 3 912.35
22 979 08-7212.R00 Nakládání Suti na dopravní prostředky t 60,19 65,00 3 912,35
23 979 99-0104.R00 Pøpıaıek za sKıádKu suti - beıøn. asfaıı 1 60,19 400,00 24 076,00
24 979 07-1122.R00 Oćištëní vybourkostek drobných s výplní MC m2 6,05 15,00 90.75

Celkem za 97 Prorážení otvorů 31 991,45
Díl: 99 Staveništni přesun hmot
25 998 22-5111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 147,10 65,00 9 561,50

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 9 561,50
Díl: M46 Zemní práce při montážích

ReZání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 6~10
26 460 03-0081 .RTS cm m 4,50 85,00 382,50

Celkem Za M46 Zemní práce při montážích 382,50
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