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SMLOUVA O DÍLO
Č. j. KRPK-68461-13/ČJ-2018-1900VZ

uzavřená dle ustanoveni§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, v platném
znění, mezi těmito smluvními stranami:

1. ,,objednatel"

Zastoupený:
sIdlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Konta ktni adresa:

Kontaktní osoba:

Datová schránka:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
72051612
CZ72051612

2. ,,zhotovitel"

Zastoupený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Datová schránka:

M2wood s,r.o. zapsána u Městského soudu v Praze C260479

Jabloňová 2136/11, 106 00 Praha 10
05240069
CZ05240069



předmět plněni

1. Předmětem plněnitéto smlouvy je:

,,Dodávka a výměna oken v budově OOP Žlutice, Velké náměstí 142",

dle ,,Specifikace předmětu plnění.,." č. j, KRPK-67469-2/ČJ-2018-1900MN ze dne 23. 8, 2018,
která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, ,,Zadávacích podmínek..." č. j. KRPK-
67469-5/ČJ-2018-1900MN ze dne 23. 8. 2018, které jsou nedIlnou součástí této smlouvy jako
příloha Č. 2 a na základě mIstnIho šetřeni.

2. Zhotovitel prohlašuje, Že je držitelem oprávnění pro realizaci požadovaného díla.

íl.

Doba a podmínky plnění

Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla do tří dnů od účinnosti této smlouvy a dílo dokončí
nejpozději do 15. 12. 2018. Termin dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení
technologických postupů a lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

P

Cena díla a platební podmínky

1. Cena za předmět plněni byla dohodnuta ve výši

Cena bez DPH 528.571,- Kč
DPH 21% 111.000,- KČ
Cena celkem včetně DPH 639.571,- KČ
Slovy: ŠestsettřicetdevěttisÍcpětsetsedmdesátjed nakorun

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s jeho provedením.

3. Cena díla je považována za cenu nejvýše přípustnou.

4. jakákoliv záloha se nepřipouští.

5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví a § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších
předpisů.

6. Splatnost faktury se stanovuje do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Na
faktuře bude uveden objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského
kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory, lČ 72051612, DIČ CZ72051612; zasÍĹacÍ
adresa: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor správy majetku, Dobrovského
1935, 356 04 Dolní Rychnov,

7. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li na faktuře některá náležitost
chybět, nebo nebude-li potvrzená kopie výkazu o materiálu či kopie montážního listu nebo
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nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v nabídce zhotovitele, bude objednatel oprávněn
fakturu do data splatnosti zhotoviteli vrátit. Splatnost opravené faktury bude 30 kalendářních
dnů ode dne jejího doručení objednateli.

8. Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním přIslušné částky z účtu objednatele ve prospěch
účtu zhotovitele.

IV.
povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel má právo do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo upozornit objednatele
na práce související s předmětem plněni, které nebyly uvedeny v požadavcích - zadávacích
podmínkách objednatele. Po této lhůtě nebude objednatel akceptovat jakékoliv požadavky
zhotovitele na prodlužování termínu dokončeni a zvyšováni ceny díla a zhotovitel provede tyto
práce na vlastni náklady.

2. Dílo bude realizováno v pracovních dnech mezi 7:00 a 15:30 hod. a po domluvě i o víkendech a
svátcích.

3, Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na pracovišti a za dodržování bezpečnosti
práce pracovníky provádějÍcĹmj dílo.

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke Škodám na majetku
objednatele a v případě, Že ktakové škodě dojde, pIně za ni odpovídá zhotovitel, Případné
vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit nebo
uhradit ve skutečné výši do 30 dnů po výzvě objednatele.

5. Zhotovitel je povinen dbát na dodržováni protipožárních předpisů.

6. Zhotovitel před započetím díla předá objednateli harmonogram prací a seznam všech
pracovníků, kteří se budou pohybovat na stavbě,

7, Při realizaci použije zhotovitel pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou schváleny nebo
certifikovány.

8. Součásti díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému
provedení díla v rozsahu zadávací dokumentace nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke
své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném
případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

9. Dílo musí být provedeno plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se
všemi normami obsahujIcMi technické specifikace a technická řešení, technické a
technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, Že materiály, výrobky, postupy a
služby plně vyhovuji veřejné zakázce.

10. Zhotovitel zajistí na svůj náklad likvidaci veškerého odpadu, který vznikne v souvislosti
s reajizacÍdj|a v souladu se zákonem č. 185/2001sb,, o odpadech.
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V.
Povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli přistup do prostor realizace díla tak, aby byl
zhotovitel schopen dílo realizovat a dokončit v duchu této smlouvy.

2. Objednatel předá zhotoviteli před započetím prací prostor pro předmět plněni a seznámí jej
s charakterem z hlediska bezpečnosti práce. zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu
prováděnídňa.

3. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu plněni předmětu díla a zhotovitel je
povinen objednateli tuto kontrolu umožnit.

VI,
Předání díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce.

2, Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky bráníckni provozu, či dílo, ohledně
jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady
a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Odstranění drobných vad a nedodělků bude
řešeno s terminem odstranční v předávacím protokolu díla,

3. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu - předávací protokol, který podepíší odpovědní
pracovníci obou smluvních stran, Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně zjištěných vad a
nedodělků s dohodnutými lhůtami pro jejich odstraněni.

4. Zhotovitel je povinen vyklidit prostor do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o převzetí
díla.

VIl.
Odpovědnost za vady

1. Záruka na veškeré dodávky materiálu je poskytována v souladu se zárukou poskytovanou
výrobci. Záruka na dílo je poskytována v délce 24 měsíců a běh záruční doby se počítá ode dne
nás|edujÍcÍho po dni převzetídňa.

2. výskyt eventuálnIch záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a zhotovitel je povinen vady
odstranit do 10 kalendářních dnů, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

3. LhŮta pro zahájení odstraňováni vady díla charakteru havárie se stanovuje na dobu do 24
hodin po nahlášeni objednatelem.

VIII.
Smluvní pokuty

1, Při prodlení zhotovitele s dokončením díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý den prodlení.
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2. V případě nesplněni terminu k odstranění záručních
přebIránI díla, či bezdůvodného přerušeni díla a
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-kč za každý,
svévolného přerušení díla je smluvní pokuta počítána
prací na díle.

vad nebo nedodělků zjištěných při
jeho nedokončeni, zaplatí zhotovitel
byť i započatý den prodlení. V případě
od nás|edujÍcÍho dne po dni přerušení

3. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od obdržení výzvy druhé smluvní strany k
jejímu zaplaceni.

lX.
Podstatné porušení smlouvy a odstoupeni od smlouvy

1. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení zhotovitele s dokončením
díla ve stanoveném termínu a nesplnění kvalitativních požadavků objednatele dle technické
specifikace.

2. Podstatné porušení smlouvy je důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupeni od smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

4. Objednatel může od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel podstatným způsobem smlouvu
poruší.

5, Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje mimo jiné případ, kdy
zahájeni nebo postup prací zhotovitele ohrožuje objednatele vznikem prodlení v termínu
dokončení díla či vznikem nepřiměřených stavebních a provozních nákladů, kdy ze strany
zhotovitele nejsou dodržovány technologické postupy a předepsaná kvalita dňa, na což byl
zhotovitel předem písemně upozorněn se stanovením opatření k nápravě a dále svévolné
ukončeni díla a nepokračování v něm i přes výzvy objednatele.

6. podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele je též zhotovitelovo podání návrhu na
prohlášenI konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanoveni zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek
zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnuti soudu
ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006
Sb,, anebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č.
182/2006 Sb.; jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace,

7. Po doručení rozhodnutí objednatele o odstoupeni od smlouvy, zastaví zhotovitel ihned další
provádění prací na díle. Neprodleně bude provedeno předání a převzetí rozestavěného díla
zápisem smluvních stran a vyúčtováni provedených prací.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
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v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv.

2. Dojde-li po uzavřeni této smlouvy ke změnám, které při uzavíránÍ smlouvy nebyly známé a
jejich provedeni je nezbytné k řádnému provedení předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen
upozornit na tuto skutečnost objednatele s tím, že se po vzájemné dohodě smlouva upraví
dodatkem s přihlédnutím k nezbytně nutným činnostem a účelně vynaloženým nákladům.

3. Při změně sazby daně z přidané hodnoty bude sazba účtována dle požadavku Ministerstva
financi ČR,

4. Objednatel prohlašuje, že předmět díla je v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy a
nevztahuje se na něj použití ustanovení přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

5, Změny ve smlouvě lze provést pouze písemně po dohodě obou smluvních stran. Smluvní strany
se zavazují, nastane-li změna majÍcÍ vliv na plnění této smlouvy, oznámit tuto změnu
bezodkladně druhé smluvní straně.

6. jakákoliv ústní ujednáni při prováděni díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

7. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel,

8. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem smlouvy, souhlasí s ním a nemají proti
němu žádné výhrady, na důkaz čehož připojujisvé podpisy.

Příloha Č. 1

,,Specifikace předmětu plněni..." č. j. KRPK-67469-2/ČJ-2018-1900MN ze dne 23. 8, 2018.

Příloha Č. 2

,,Zadávací podmínky..." č. j. KRPK-67469-5/ČJ-2018-1900MN ze dne 23. 8, 2018.

Příloha č, 3

Cenová nabídka

:'ij A,:"
V Pra . ne m2wooá S.ľ.O. v Karlových Varech dne :i.a ·1(?-
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POL1CIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDlTELSTVĹ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

Pomáhat a chránit Odbor správy majetku
Oddělení správy ňemovitého majetku

.N . .

č.j.KRpK-67469-2/čj-2018-1900MN
Dolní Rychnov 6. září 2018
Počet listů: 2
Počet příloh: 1/5

Specifikace předmětu plnění VZMR
- Dodávka a výměna oken

V budově OOP Žlutice, Velké náměsfľ 142, Žlutice dojde k výměně stávajících dřevěných

oken za nová dřevěná, včetně zednického začištění.

Jedná se o výměnu celkem 24 ks oken, z toho: z čela objektu - přľzemŕ 4 ks okno
dvoudílné v,1,55 x Š.0,95 m a 1.pafro: 7 ks okno dvoudílné v.1,65 x Š.0,95 m; z boku objektu - 2 ks
okno dvoudílné V.0,93 x Š.0,70 m (půdní prostor); zadní část objektu - přízemí z leva: 1 ks okno
V.1,03 x Š.0,71 m, lx okno V.0,45 x Š.0,45 m, lx okno V.0,58 x Š,0,40 m (drátosklo), lx okno V.0,56
x Š.0,56 m, lx okno dvoudílné y.0,57 x Š.0,85 m, 1.patro: 2 ks trojdílné okno v.1,43 x š.2,04m, 2 ks
dvojdllné okno v.1,65 x š.1,40m, 2 ks jednodílné okno v. 1,00 x š. 0,67 m.
K záměru výměny oken byl osloven Magistrát města Karlovy Vary, odbor památkové péče,
k vydání závazného stanoviska. Vydané závazné stanovisko je přílohou specifikace.

Dovolujeme si upozornit, že jelikož se jedná o objekt ze seznamu kulturních památek, bude
při připravě a následně pak i při realizaci akce samozřejmostí úzká spolupráce se zástupci
Národnlho památkového ústavu Loket (NPÚ).
Před samotnou realizací akce je nutné zpracovat a NPÚ předložit výrobní dokumentaci nových

výplní k posouzeni a odsouhlasení.
Uvedené rozměry oken jsou pouze orientační, před realizaci je nutné okna přeměřit.

Technické podmínky:
Opravy proběhnou v období od podpisu smlouvy do 15. 12. 2018.
Zhotovitel dodá před započetím realizace zakázky harmonogram prací.
Při předání staveniště dodá zhotovitel seznam všech pracovníků, kteří se budou pohybovat na
stavbě.
Pracovni doba od 7.00 do 15,30 hod v pracovních dnech, po domluvě je možnost rozšíření
pracovní doby i q víkendech a svátcích.
Zhotovitel je povinen v průběhu rekonstrukce udržovat průběžně pořádek na pracovišti a zabránit
rozptylu odpadu v budově a škodám na majetku.
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Před zahájením prací bude provedeno předání staveniště a proškolení bezpečnosti práce.
Zhotovitel předá objednateli prohlášenl o vlastnostech materiálů použitých při realizaci stavebních
Ĺ?raci, popř. jejich certifikáty, atesty, osvědčeM apod. nejpozději při předání hotového díla.
čerpání energií bude probíhat ze stávajících rozvodů v místě stavebních prací.
Zábor veřejné komunikace nebude potřeba.
Po skončení prací je zhotovitel povinen zanechat dílo uklizené bez odpadu vzniklého při
stavebních pracích.

V průběhu vyhlášeni VZMR na realizaci akce proběhne mísfni šetření, kde bude konzultován
požadovaný rozsah zakázky a zájemci óbdrží upřesňující informace.
Garance požadována min. 24 měsíců. Platební podmínky: 100 % ceny po montáži a převzetí díla.
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tPOLICIE ČESKÉ REPUBLIKY '
KRAJSKÉ ŘEMTELSTVĹ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

Pomáhat a chránit Odbor správy majetkuOddělení správy nemovitého majetku

, ,,,,,. ,,,, &11

č.j.KRpK-67469-5/čj-2018-1900MN

ä .áiH Ji ,,l i

Dolní Rychnov 6. září 2018
Počet listů: 1
Počet příloh: O

Zadávací podmínky VZMRKŘP
Dodávka a výměna oken - OOP Žlutice

Kontaktní osoby
Odbor veřejných zakázek:

Dodací lhůta
Požadujeme termín dodáníi s fakturací do 15. 12. 2018 od data platnosti smlouvy
Odpoyědnost za va¢y
Odpovědnost za vady (záruku) požadujeme 2 4 měsíců od data dodání.

Obchodní podmínkY pro zakázku
Požadujeme dodat nové, nepoužité a ne-předváděcí zboží.
Dodávka musí odpovídat všem standardům vycházejících z obecně závazných platných před-
pisů upravujícIch tuto oblast (Zákony, vyhlášky, normy, nařlzení, směrnice EU a podobně).
Součásti dodávky bude dokumentace v českém jazyce obvyklá pro takový materiál
v ochodním styku (návody, prohlášení o shodě technické listy, certifikáty a podobně).

Zvláštní podmínky k zakázce
Prohlašujeme, že stavební a montážni práce budou výlučně použity pro výkon působnosti
v oblasti veřejné správy a nebude použito ustanovení § 92 e) Zákona 235/2004 k přenesené
daňové povinnosti.
V průběhu vyhlášení VZMR na realizaci akce proběhne místní šetření, kde bude
konzultován požadovaňý rozsah zakázky a zájemci obdrží upřesňující informace.

. Kontaktní osoby. pro dodavatele a osoba odpovědná pro převzeti zakázkV(nikoli ale pro konZu[taci s$oútěže!)

"

Místo dodání
POLICIE ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského
kraje, OOP Žlut'ce, Velké náměst" 142,Žlutice
Adresa pro zaslání faktuty
POLICIE ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Odbor správy majetku, Dobróvsk ,5, 356 04 DoIM Rychnov A . l J ,eµ"ÉŘEo%
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Cenová nabídka
Popis: Dodávka a výměna oken - OOP Žlutice, Velké náměstí 142, Žlutice
Vyhotoveno pro: Česká republika - Krajské ředitelství policie KarIovzrského kraje, Závodní 386/100, %006 Karlovy Vary, lng.Ma rtina Krišková

1. popis - okna z čela objektu špaletová množství mn.j. cena za mn.j. bez DPH celkem bez DPH celkem vC DPH
1.1 Okno špaletové dle specifikace, 1,55 x 0,95 m. 4 ks 18 148 KČ 72 592 KČ 87 837 Kč
L2 Okne špaletové dle specifikace, !,65 x 0,95 m. 7 ks 19 320 KČ ' 135 240 KČ 163 641 KČ
1.3 Okno špaletové dle specifikace, 0,93 x 0,7Ct m. 2 ks 9 440 KČ ' 18 880 KČ 22 845 KČ

Mezisoučet i 226 712 KČ 274 323 KČ

2- popis - okna v zadní části objektu, EURO profil mnoŽství mn.j. cena za mn.j. bez DPH celkem bez DPH celkem vC DPH
2.1 Okno 1,03 X 0,71 m. 1 ks. 6 950 KČ 6 950 Kč 8 410 KČ
2.2 Okno 0,45 X 0,45 m. 1 ks 4 200 KČ 4 200 KČ 5 082 KČ
2.3 Okno 0,58 x 0,40 m. (drátosklo) 1 ks 4 800 KČ 4 800 KČ 5 808 KČ
2.4 Okno 0,56 X 0,56 m. 1 ks 4 400 Kč 4 400 Kč 5 324 Kč

! 2-5 Okno dvwdílné 0,57 x 0,85 m. l ks 5 579 KČ 5 579 KČ 6 751 KČ
l 2-6 Okno trojdílné 1,43 x 2,04 m. 2 ks 27 710 KČ 55 420 kč 67 059 kč
l 2.7 Okno dvoudílné 1,65 x 1,4 m. 2 ks 21 945 KČ 43 890 KČ 53 107 KČ
i 2.8 Okno1,00x 0,67 m. 2 ks . 7 710 KČ IS 420 Kč 18 659 KČ
jMezisoučet 140 659 kč , 170 200 kč

3. popis - morrtáŽní a stavební práce množství mn.j. cena za mnj. bez DPH |ceikem bez DPH ce?kem vC DPH
3.1 Demontáž stávajících oken, likvidace odpadu. 1 set 29 400 Kč 29 400 KČ 35 574 KČ
3.2 Montáž nových oken, seřízení, doprava oken za městnaců na stavbu. 1 set 55 000 XČ| 55 000 KČ 66 550 KČ
3.3 Zednické práce, lešení, stavební materiá l a ieho doorava. í set 76 BOO KČĹ 76 800 KČ 92 928 KČ

Mezisoučet 161 200 KČ 195 052 KČ
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Celkem za za.ézku bez DPH
DPH (21%)
Celkem včetně DPH

528 571 Kč
111 000 KČ
639 571 KČ
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