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tl.
1,

IDENTIFlKAČNÍ ÚDAJE o STAVBĚ, úvootlÍUIEDNÁNÍ
dentifikačni údaje o staVbě;

Ná7PV

díla Dobř choVice, Polni- Rekon5trUkce Vo

Místo 5taVbyi Dobř]choVice, Po ní
Provádéci projekt Vypracova

:

flrrna

E

ektroštika, 5,r.o,

2ZhotoVtelsetoLrtoSoDZaVazu]ena5Vůjnák]aclasVénebezpečíprovéstproobjedneteedílodle
této 50D a ob]ednate se ZaValuje řádně provecJené dí|o převzít a uhradit sjedni]nou sm uvni
lzavřít tuto
5m uvní strany proh ašuji, že jim ne]so! Známy žádné okolnost ani dŮVody bránÍ'i
zaVáza]y,
SoD a dále prohlaš!ji, že Veškeré o n]ch uVáděné úda]e j50u spráVné Sm]L]Vnistrany 5e
ž€ V připac]ě Zrněny údajú jsoLl poVinny o nich neprod eně pGernně inlorrnoVat

]

lI

I. PŘEDMĚT DÍLA

1.

jl
Přeclínětem c]íla .] e této SoD e stavba dle jejiho odst. č , 1, této SoD, kterou VylŤÉzU]e,
n) Dokurnenatce prováděni staVby

b) Výkaz výměr oceněný Zhotov]teem apodepsaný obérna 5mUVnimi slranam] (dáe
,,RoZpočet"); Rožpočet ie Pří ohou

(

této soD

]en

2, Předmět dia ]e spnén rea zaci dila dle PD V kVa]tě odpovídajici zákonnýrn požadaVkúm,
požadaVkůrnPD a přís]ušných Č5N

lV. LHŮTY VÝSTAVBY
1,
2,

3.
4

Dio bude provedeno V těchto terrnínech:
a) předánistavenlště/zahá]eni praci: 20,10,2017
b) předáni a přeVZetíce ého diLa 31 12 2017

ZhotoVite]je pov]nen přeVzit staVeništé (nebo jeho část) do 5 dnů od VýZVy zadavate e
a) Dok adem o předání stáVenjště a zahá]ení pracíje c]atovaný Zápis o předáni staVen]Ště
b) Doklac]en] o ukončenípracije dátoVaný Záp]s o předáni a převzetíd ia
c) Do (ladern o oc]straněníVác] a nedodélkůdatovaný Záp 5 o or:]5traněni Vad a nedodě kŮ
poV nen od zhotoVitele přeVzít řádně proVedené dilo ]před sjednaným terrnínem,
ob ednate
ie

po
]Est iže objednatel předá Zhotov]te istaVen]šiě nlkolj z důVodúiežícíchna straně Zhotovlte e
t.:r'n!deod5t 3 tohoto článku, prod UžLrje se termin p něni o počet dni rovnajici se prod eni

a ,,i: -.c

5m UVní 5tran}, se o5Vobozuii od odpoVědno5tl za částečnénebo úplnéne5p něni
5-,Inchzálazkú jest iže se tak 5taLo V dŮs edku Vyšši moci ZaVyŠširnoc 5e pok áda]ioko nosti,

(:er. !Znky po uzaVření 5mouvy VdŮseclku stranami nepředVidaných Lrdáostí mmořádné

p.t:]hý kieré ZaVaZujíjednu Ze 5rn]u!nich 5tran tak, že nemůže5Vému láVáZku do§tát |]Vedené
p.i l: í]oam nk!, že strana po5tjžená Vyššimoci sp ni poVinno5t do 5 (pět) dnú prokaZatelně
infolmo!a1 c]rrrhou stranu oVýsledku !yššin]oc a proÝede neodkadně Všechna opatřeni
k Vy oL]aeníškod,

V, CENA ZA
1,

DÍLO

sm uVni5trany sjednaJy peVnou 5rnIuVnícenu dia Ve Výš
cena bel DPH: 119 574 Kč tj,s ovyijednostodevatenéct sícpétseisedmdesátčtyři korun českých
DPH 21%

25111 Kč

cena ce kem VČetně DPH 21%] 144 685 Kč tj,

2,

3
4,
5,

5

ovy:jedno5točtyř cetčtyř t]5icšestsetosrndesátpět

korun če5kých

Zrněna sm L]Vní ceny ztitu]u změny stáVa]ící Zákonné úpraVy DPH neni poVažoVán, zé pol!šeni
této SoD,
sm (rVní strany čini nespomým, že dílo bylo Zdc]áno dle rozpočtu a proVáděcí dokUmentace, Pro
účelytéto 50D se práce hraZené nad rámec Rozpočtu poVažu]íZavícepráce,
ZhotoVite día ZáVaZně proh aš(rje, že srnluVni cena dila cl e odst, 1 tohoto článku obsahuje
Veškeré ]e ho nék ady ná řádné a Včasnéprovedení předmětu Za (áZky d]e této SoD
Zhotovitel prověři ZacláVací clokun,]entaci a prohlašuje, že V polož(oVérn rozpočtu staVby, který
ocenl, jsou speciflkovány Všechny práce a dodáVky nutné k řádnéml a úpllénluprovedeni dia,
jehoŽ zhotovení
předrnětem plnění pod e této srn ouvy, Všechny mistní, technické a dodaci

]e

podminky dila zahrnrrldo ka kuiace ceny

6,

cena Za celé řádně provedené a přeclené dí]o cIetéto 5moUVy]e slanovena rnezi smuvnim]
stranaml jako cena maximálni a nejvýš připustná, VycháZí z po ožkoVéhorozpoČt! stavby, který
ZhotoVite ocenla mé platnost po ce]ou dobu realizace sn]ouVy, Zahrnuje VeŠkerénákady
zhotov]tee 50uV]se]ící sprovedenim dí]a podle této smouvy, Ze]ména nákady la rnateíiály,
dodáVky, pracovní siy, stroje, dopravu, Zařizení, skádky zem]ny, úkid kornUn]kac Zlecsten\ich
č]nno5tízhotov te]e a Vyk izeni staVen šiě, C]očasnéZáborY, poj]šténí,řizení a admin]str,c , rež i
Zhotovite e, a Veškeréc]a ši nák a(]y zhotov]te e Vyna oženéV souV slosti 5 realizací díld a téžna
odstranění nás ed (ů proVádéní di a zhotoVitelem V o (olí 5tavby

7,

Pro účtováníVícepraci č méněpracíplatí oceněné po]ožky V Ro2počtu jako jednotkové ceny,
Vostatních připadech budou sjednány cIohodou na Základě kakuace zhotoVitele SoUčástí
ocenění Vícepracícen nebudou Vec] ejší,dopňkoVé ani jlné doprovodné nákady Včetn_Á
parc élníhopodí u z částky na Zs,

8

Vicepráce:

VÍcepracem] se rozurní práce Vyžáclané ob]ednatelem naVic

b)

nedostatečnérn ProVádécirn projektu č] Rozpočtu,
Vicepraceml 5e rozurní nák ady spojené 5 provedenim prací, které jsou pro řádné proVedeni
předmétU této soD neZbytné, ale které nebylo rnožno an při Vyna oženl potřehné odborné

cl
:

oprot předmětu p nění d e této
SoD (změna technoogie, zrněna materélů)eVicepráce, majici půVod Vchybném nebo

a)

péčepředVídat

za ,riceprace 5e nepovaž!ji práce dod;Vky rnajici púVod V pochybeni zhotov te e nebo jeho
]t.

bdodaVatelů,

,--::a,,iaeprěci:

:

b]

c)
d)
e)

f)

. aaÉráae

]9

po!le tehdY, ]e5t iŽe se na torn sm !rVnistrany dohodnou, a to na
adir od Techn ckéhc dozor!r zadaVatele a stavbyvedouciho, V případé spoíu
oŽno proVe5t

lák acé poc]k
b!de 5riěrodatné stanoVl5ko ZpracoVate e projektové dokUrnentace,
pro cceněn Viceprací plati, že Ve VýkazU Výrněr UVedené ceny jednotiVých poožek jsou
cenam ]ednotkoVýrn]; do oceněniVicepraci ne ze zahrnoLrl Ved e]šÍ, doplňkové Č .] né nákIady
Včetně nák]adů na

zřienía provoZoVáni

5táVeniště,

Vicepráce neob5ažené Ve Výkazu Výrněr uchazeč oceníforrnou cenoVé kaLku ace, kteroU rnu9i
zadavatel odso !r hla5 t,

podfiinky d e ad a) až c)je nutno splnlt před započetirn prováděniVicepraci
ZhotoV]te nesmi Vicepráce rea izovat přecl odsouhla5enirn ceny Viceprací, Pók Id rá( LlČini

zhotovite] nemá povinno5t uhrad]t náklady na Vícepráce zhotoVite i
Dílo či části di a, které Vykazu]í nesou ad 5e zadáVaci do (Umentací či s pokyny objednate e a
Změny día, které zhotoVitel proVec] bez písemnéhosouh asu ob]ednatele, nemohoLr být

předmétem úhrady podle této smlouvy.

V|, PI.ATEBNí PoDNlÍNKY
1. PatbY se meZi srn uVnimi 5tranami
2,
3,

4
5,

U5kutečňuji beZhotovo5tnirn patebnim styken,] Platba je
provedena přlpsánírn c] užnéčástky na účetVěřitelské srr]luvní strany, Totéžse týká zpŮsobu
Ul rdo, pél oIi/d,",, L 'ol L_
obiednate proh ašUje, že má ke c]ni dohodnutého terminu zahájeni prací zajštěno f]nancováni
stavby a zavazuje 5e k Záplaceniceny Za dÍ]o d e této soD.

objednateI nepo5kyt!je zhotovlte ižádné zá ohY objednatel bude uhradit ZhotoVite proVedené
práce na zákjaclě faktur Vystavených Zhotovitelenr, sp]atnost faktury je 30 dn
Zhotovte má nérok na zaplaceni praci a dodáVek z rozpočtu stavby ]en V rozsahU V němž je

proved,
Fe(tury mu5i sp ňovat ná ež]tosti c]aňoVého dok adu; objednate| ]e opráVněn před up ynutim
jiné
hŮty splatno5ti Vrátit beZ Zap aceni fakturu, ktelá neobsahUje některou ná ež to5t, nebo nrá
záVady V obsahrr, Ve Vrácené faktuře rnusíVyZnač]t důVod Vrácení Pokud fakt(rru neVráiído osm
podle povahy
dnŮ, má se za to, že s ní 50Lrh así, V případě Vrácenífáktury je Zhotov]te povinen
nespráVnostlfaktLlrLl opraVlt nebo noVě Vyhotovjt. opráVněnýn] Vrácenim fakt!]ry přestáVá běžet
pŮVoc]ní!hŮta sp atnosti a hŮta splatno5ti opravené faktury počíná znoVu

SMLUVNÍ POKUTY, oDsToUPENÍ oD SMLOUVY

Vll.

objednatel má práVo úČtovatZhotovlteLi smluVní pokUtu:
Ukončení
a) o,1 % z ceny di a Včetně DPH Za každý clen prodleni oploti s]ec]nanérnu termin!
předání a převzeti
b) 5oO, Kč Za kažclý den prod ení s odstraněnim VaC]y dí]a LrVec]ené V Zápise o

1,

d

ila.

pro(] eni s úhradou ]ednotl]Vých faktur
ZhotoviteI má práVo účtovatobjednatel] za kažclý den
Výši 0,1 % z d luž né čá5tky,
nebo konečnéfaktury anebo zádržnéhosm uVnípokutu Ve
zékonikrr,
a) objeclnatel ]e opráVněn odstoLrpit ocl této soD zdúVoclůLrVedených Vobčan§kémpro případ,
anl náhrady škody
ZhotoV]te 5e zavazu]e neuplatnitVúč] zaclavate ižádné 5an(ce
p]něnítéto sm o!Vy
že zadaVatel s ohIedern na sVé llnančni možno5t zúžíobjem
považlrji ]eho
3, SrnluVni strany mimo to 5jednaly, že za hrUbé porUšeni poVjnno5tí Zhotovltee
prodleni oproti harrnonograrnLr po5tupt] staVby o Vice ]ak 30 dnŮ
podle přislušných ustanovení
:1
smluVní 5trany při odstorrpeni o,] soD post(rpu]í

2,

V cst.tnim

občan5kého ZákoníkU,

\ Il l, PROVÁDĚNí PRACÍ
iZtoto.rteV€depoceLoudobuprovaděnídí]astavebníc]eník(SD)Vrozsahu§6Vyhl'499/2006
kontaktú
sb, přčernž do sD b!de !]č]něn iZápl5 opřecláni staVenštéVčetně uVedeni

2,
3

na

staVby,/edouciho a techn cký dozor ]nVestora (TD ),
d]e projektové dokumentace
zhotovitel zodpovidá za řác]né výškové a 5rněrové vytýčenístavby
\r požadovaném terminU a kValté
Zhotovlte provede diLo na 5Vů] náklad a na Vlastní nebezpeči,
cenu; V připaclě 5t]bc]odáVek ruči, ja (oby p]n L sán,
e za 5iec]nanou

zdraVi př
edoVáni a dodržování přeC]plsů bezpečno5t] práce a ochrany
pořádku na staVenšt, iakož
prác, VybaVeni pracovniků ochranným pomůckamj, zachoVáni
po\r]nen VybaV t staVbLr potřebnýnl
i aodr:ováni předp]sů o nak ádání 5 odpady, ZhotoV]te ]e

Zhotov tel oclpovíclá Za

5

9oc]á nim Zaiizenirn pro lafi]ě5tnance
5.

c]o půVodniho staVu pl.].h rnimo
Neprod]ené zajl5ti zhotovitel úklld komunjkaci a uvedeni
staveniště, které znečistínebo poškodisvou činno5ti
opatřeni (D o) u přís Ušného si]nlčniho
V přípac]ě potřeby zájisti ZhotoVitel Dopravné inženýrská
spráVniho úřadu a za]istí na 5Vůi náklad požadoVáné dopraVníznačeni,
před krádeži rnateriá]u, případné
Z;otoVjte Zajjsti na 5Vúj nákaC] Vhoclné Zajištěni staVby

8.

9,

poškozeni dia.
ke kontro e a prověř€ni praci, ktere V
znotovlte 1e povinen VyZVat DTl m]nimá ně 3 dny přec]em
NeuČiníi tak ]e poV nen na Žádost
dalŠÍmpo5tupu bL]clou zakryty nebo se stanoU nepříst!pnými,
nepří§tupnými na 5VŮ] nákLad,
TD] oclkrýt tyto préce které bYlY zakryty nebo se 5taly
jeho subdodaVatelŮ 5
práce mL]si VykonáVat pracovnicj zhotoVitele nebo

VeŠkeréodborné
při9lušnou kVal]fkaci, Dok]ad

o

kva ifikac] pracoVniků

je

pov

nen ZhotoVtel na žádo5t TD

před ožit.

daným podminkárn a lrude provádět práce
akceptLlje požadaVe(, že přilpůsobi Veškere činno5ti
by]a rnin]rnal]zována
tak, abY omeZeniV rní5tě 9taVby pro obyvate]e a oko istaVby
zakrytých ČáSti 5tavby, (terá bude
11, ZhotoV]te za]i5ti na 9Vé náklacly dgtáLní fotodokL]mentaci
předána ob]eclnate]l nacDpř předánídokončeného di a,
poUž]ti náhradnich hmot a Výrobkú mus
12, Zhotov]te em poža.IoVané Zmény oproti žaC]áni a
hmot aVýrobkŮ nesrní do]Ít ke
odsouhIaslt zástupc] objedIatee Ve 5D PoLržitim náhradnich

10

13

2horšení kVal]ty día an] naVýšeniceny dila
nebo iinýrn sUbiektůrn z t tuIU
Pokud činnostízhotoVite e dojC]e ke Způsobeni škody objednatel,
ze zákona, Č5N nebo záVaz(ů
opomenuti, nedba]o5ti nebo neplněním pov]nnosti, Vyp]ýVa]ícich

odstíant
Ztéto SoD, ]e Zhotovite] povinen bez zbytečnéhoodkladu tt]to škodU
aneniitornoŽné,takfinančnéuhrac]it.Zhotovtelproh]ašu]e,žernásjednanépojštěni

Vyp|ýVajicich

u po]iŠlovnV Kooperatjva
odpoVědno5ti Za škody třetím osobám /na Věcech, rnajetku a ZdraVi/
č, 4/,
a.5,, a toto poilštění udržípo ce]ou dobu p]něnítéto SoD /příloha

I

lx,

PŘEcHoD VLASTNlcKYcH

x,

PŘ[.DÁNl A PRtVZETt DoKUNctNtHo DlL^

PR ÁV

za proVedene
vruu,,l.r,e prauo k real]ZoVanému Clílu přecháZi na objeclnatele C]nem ZaplacenífakturY
je
na ZhotoV teli aŽ do
práce a C]odáVky, zodpoVěclnost za škody na Zaplacených pracích a c]odáVkách
oob, p-oto|o oll lho plecla . o,é.Ze O d,

1

Předáni a převzeti díá bude proVedeno takto:

a]

apieVzeti řádně
zhotoVite Vyzve objeCJnate e aespoň 4 praco!ni dny předern kpředéní
pře]ímkY
prove.]eného c]i]a a to Záp 5enr V SD nebo j ným prokaZatelným způsolrern; součá5ti
ojakostl použitých materláú
.e Zejnléna ViZUání (ontrola provedeného dí]a aosvéc]čení
ádok].dy prokažujici ]akost dia dle Dokumentace, revlZe, dokLlmenta,e skuteČného
Čé5tÍ,
proVedení staVby, fotograflcká C]okumentace na cD 2akrytých a nepřístLrpných
(e ko]audaci staVby,
ZhotoVitelje poV nen do ož t u piejímáciho řiZeniVšechny doklady nL]tné
platných předpisú
předepsané dokLacly dle staVebniho žékonaV pIatném unénía Ve Znění

! na cD/,
b) sm uvni strany sepíšio předání
/písemně 2x, jed

no

a přeVZeti provedeného

clíla Protoko, klerý podepiŠe

objednatele a TD];
opráVnéný Zástupce Zhotovitele a stavbyvedouci a opráVněný zástupce
ternrinů jej]ch
nedilnou součástíZáp su je seznam zjištěných Vad a nedodě kú s uvedenirn

c)

od5traněni,
prováděním pracino 5t dnů
zhotoV tel je poVinen Vyklidit staVeniŠtě a L]Vé5t plochy C]otčené
a TD!
po předáni a převzetí dia; o Vyk izení staVeniště a ]eho předán sepiši stavbyvedoL]ci
záp]s do sD

drobné Vady a nedodél(y, které Však
2, objednateI má práVo přeVzit c]okončenédilo, které VykazUie
nebrání ( řádnému užiVánidí!a a kolal]daci,

XL
1,

2
3

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUIG

přecjání dila; tyto ]e povlnen bez
ZhotoVite] je odpoVéclný ža Vady dia, které rná c]io Vdobé
V Přioze Zápisu o předáni
lbytečnéh;odkladu oc]stranlt na sVůj nák]ad V terrninech uveclených
é p'., ,"-| cl ",

záručni hůty počíná dnem
sm uVní stranV sjednaIy Zárllčníhůtu dila VtrVáni 6o měsíců Běh
,
pooóo\d, 'dp, Ll o pi,clon, o o,é,7e,, ,o'"l o ol'd, rIL, Ť| t'o,,^
Výskyt 9krYtých Vad bez
objednatel je poVinen pisemně oh]ást (rek]amoVat) ZhotoVite i
je pov]nen odstran t
zbytečného odk adu poté, co je Zj]st] a uvede, jak se projevu]í Zhotov]te
řádněrekamovanouVádudí]ana5VůjnákádbeZZbytečnéhoodkladu,nejpozděi]do7dnůnebo
(LLcl se ]e,]ná o haVari]ni 5 tuacl, která ohrožU e řádne
V terminU dohoC]nUtýnr s objednatelem, Po
ploVecIeno do 48 hod oblednateL
užiVáni nebo poškoZení dí|a, pak odstraněrí záVady bude

4,

umožní odstranéniVady a poskytne potřebné spolUpú5obení
3 tohoto č]ánkU ani po opakoVané
.]estllže zhotovite] neodstrani reklarnované Vady cl e, oC]5t
VýZVě ob]eclnatee,je objednatel opráVněn

5 zajstlt odstraněni těchtoVad5ámaná(ladYstim

la opraVu objednateli do 14spojellé VyúčtoVatZhotovlteli a ZhotoV]teLje povinen Uhíadit částku

ti dnů od obdrženífakt!ry,

5,

Zhotovitel neodpoVidá za Vády díla způsobené jeho poškoZerím, neodborným plo!ozo\an
nebo nedostatečnou údržbou,

xll,
1,
2,

3

4,
;
a

Tn

ZÁVĚREčNÁ UJEDNÁNí

Při ohy UVáděné V této SoD j50u jeji nedi noLr součá5ti
smluVni strány sjednaly, že zhotoVite nepostoUpí pohedáVkLr an její část bez VýsoVného
souhlasu objednatele a dá e, Že žádná sm uvni strana nepostoupi sVá práVa a povjnnosti z této
soD nebo z její čá5ti třetí osobě bez Vý5 oVného písemnéhosouh asu druhé sm UVní 5tra ny
Zhotovte 5e ZaVažUje ne!p atn t VůčiZadaVateil žádnésankceaIi náhrady škody pro připad, že
ZadaVátel s oh eder. ná sVé flnančni rnožnosti zúžipředmět plnénítétosoD, nebo se roZhodne
ztěchto dŮVodů dílo Vůbec nerealizoVat, ZhotoVite 5e dá e zaVaZuje, že Zúženi předrnět! pnění
pro néj neblde dŮVodem k odstoupeniod této 50D
Zrněny adoplňky této SoD mUsi .nít podobu piSemných čís]ovaných Dodatků poc]epsaných
opra\,lněným zástupci srn uvnich stran. VztahY 5m uVnich 5tran ner]praVené touto SoD 5e řidi
3:'i Ui.lnr] ustanoVením pIatného z]léni občanského zákoník!r,
-.i.5o] n.bi,.,á p]étno5t a účiInost]podp 5em opráVněných 2ástupcú 5mluVních stran
0j5iol]pi i některá ze srn]uvních stran od této sri olvy pak pov nnost obou snrlLrvních stran jsou

n.5 edujici:

Zhoto!ite provede

50Up]s Vše.h praci oceněných d e rozpočtu stavby a předá k odsoUhlasení

TD

ZhotoVite Vyzve objednate e a TD k dí|čím!přeVzeti praci
-ZhotoVitel předá VeŠkerédok ady, které jlž m!r5el získat V prilbéhu staVby potřebné ke ko]aUdaci
a k zárllce za čá5ti dokončeného día nebo zaříleni

7,

Tato 50D je Vyhotovena Ve 2 stejnop sech

5 p

atnostíor g nélu a každá sm uvni strána obdrži po

{jeden) Vyhotoveni

V Dobřichovicich dne ,,iza

ol]ednatele

,.la..il4')

2j 1'

u

J/1

/

Ve Všenorech dne 02.10,2017

-

Pi!]9by:

Příioha č, 1Nabídka zhotovite e

přioha č 2 RoZpočet staVby podep5aný 5miuVním stranaml

Za ZhotoVite

e:Jiři Majer

1

