Ev. . : 2020/0230
G
: S/2020/00162

SMLOUVA O DÍLO . 21/2020/OMM
uzav ena podle § 2586 a násl. zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník
1. Smluvní strany
Objednatel:
M sto Kop ivnice
Adresa:
Zastoupeno:
I :
DI :
Bankovní spojení:
.ú tu :

Štefánikova 1163, 742 21 Kop ivnice
Ing. Miroslav Kope ný, starosta
00298077
CZ00298077
…………………………………
…………………………………

Osoba oprávn ná jednat ve v cech technických a realizace stavby:
…………………………………………………………………………………..
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:
NH stavby s.r.o.
Adresa:
Zastoupeno:

Palkovice 158, Palkovice, 739 41
Pavel Hložek, jednatel
Petr Nová ek, jednatel
I :
28980697
DI :
CZ28980697
Bankovní spojení:
……………………………….
. ú tu:
……………………………….
Zapsán v OR vedeným u Krajského soudu v Ostrav , oddíl C, vložka 68418
Osoba oprávn ná jednat ve v cech technických a realizace stavby:

……………………………………………………………………………………
(dále jen jako „zhotovitel“)
2. Základní ustanovení
1.

Tato smlouva je uzav ena dle § 2586 a násl. zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník
ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „ob anský zákoník“). Práva a povinnosti touto
smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními ob anského zákoníku.

2.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v l. 1. smlouvy a taktéž oprávn ní k
podnikání jsou v souladu s právní skute ností v dob uzav ení smlouvy. Smluvní strany
se zavazují, že zm ny dot ených údaj oznámí bez prodlení druhé smluvní stran .

3.

Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu p i provád ní díla a že
je schopen jednat se znalostí a pe livostí, která je s jeho odborným zam ením spojena
ve smyslu § 5 ob anského zákoníku.
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3. P edm t smlouvy
1.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na sv j náklad a nebezpe í pro
objednatele dílo, a to stavbu „MŠ eská 549, Kop ivnice - rekonstrukce elektroinstalace“
v rozsahu dle:
•

•

projektové dokumentace pro provedení stavby ( dále je DPS) „MŠ eská 549,
Kop ivnice – rekonstrukce elektroinstalace“, zprac. 05/2019, p. Milanem Vicianem,
autorizovaným technikem pro techniku prost edí staveb.
p edpis upravujících provád ní stavebních d l a ustanovení této smlouvy

(dále jen „dílo“)
2.
•

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Sou ástí díla je také:
zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v souladu se zákonem . 262/2006
Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis a zákonem . 309/2006 Sb., kterým
se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v pracovn právních
vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování
služeb mimo pracovn právní vztahy, ve zn ní pozd jších p edpis
zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby b hem
stavební innosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození ( – nap . nutno zajistit
ochranu podlahových krytin, které budou stavbou dot eny, apod.) V této souvislosti
odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku.
uhrazení spot ebovaných energií ( el. energie, voda) v dob realizace stavby.
Zhotovitel zajistí na svoje náklady napojovací místo a m ení odb ru vody a elekt iny.
kompletní likvidace demontovaného materiálu, za ízení a jeho odvoz na skládku a
poplatek za skládku. V p ípad , že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude
výt žek z prodeje náležet objednateli.
v p ípad nutnosti vybudování za ízení staveništ nebo využití ve ejného prostranství
(navážka materiálu, odvoz odpadu, atd…), nutnosti zajišt ní zvláštního užívání
komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení
s p íslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit
veškeré s touto inností související správní poplatky , apod.
p i provád ní stavebních úprav a úprav v rozvodech v objektu MŠ zajistit funk nost
stávajících okruh , které nejsou p edm tem díla, ale mohou být stavbou dot eny (
elektroinstalace, vody, kanalizace, plynoistalace, slp, EZS, topení,...) .
za išt ní všech prostup a zásah do objektu zp sobených v rámci realizace díla zaomítání drážek, dozd ní všech prostup , provedení povrchové úpravy,
vymalování,...
v dot ených místnostech bude provedeno kompletní vymalování – barva sv tla –
odstín se up esní p i realizaci s provozovatelem MŠ.
pr b žný úklid na stavb a p ístupových komunikací. Po dokon ení stavby úklid do
ista dot ených prostor v objektu a dot ených prostranství vn objektu.
uvedení veškerých venkovních ploch dot ených stavební inností do p vodního stavu
– komunikace, zelené plochy, atd.
zhotovení projektové dokumentace skute ného provedení 2x v tišt ném provedení, 1x
elektronicky (podklad zap j í objednatel)
výchozí revizní zprávy
prokazatelné zaškolení obsluhy
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3.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právnímu p edpisy
platnými v eské republice v dob provád ní díla. Pro provád ní díla jsou závazné
všechny platné normy SN.

4.

Objednatel se zavazuje ádn dokon ené dílo p evzít a zaplatit za n j zhotoviteli cenu
dle l. 5 této smlouvy.

5.

P ípadné vícepráce i mén práce budou smluvními stranami p edem sjednány
písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzav ení
p íslušného dodatku ke smlouv .

6.

Zhotovitel prohlašuje, že mu byla projektová dokumentace:
• „MŠ eská 549, Kop ivnice – rekonstrukce elektroinstalace“, zprac. 05/2019, p.
Milanem Vicianem, autorizovaným technikem pro techniku prost edí staveb.
p edána p i podpisu této smlouvy

4. Doba a místo pln ní
1.

P edání staveništ a zahájení díla

: 1.7.2020

O p edání staveništ bude mezi smluvnímu stranami sepsán a podepsán zápis dle l. 7.
odst. 1 této smlouvy.
Ukon ení a p edání kompletního díla
2.

: 19.08.2020

Místem pln ní je MŠ eská 549, 742 21 Kop ivnice

5. Cena za dílo
1.

Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a iní:

Cena za dílo v K

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

1 819 887,25

382 176,32 K

2 202 063,57 K

Cena za dílo je sjednána dle položkového rozpo tu, který je p ílohou . 1 této smlouvy.
2.

Cena za dílo obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady
související s umíst ním stavby, za ízením staveništ a také ostatní náklady související
s ádným a úplným provedením díla.

3.

Cena za dílo sjednaná dle odst. 1. tohoto lánku je dohodnuta jako cena nejvýše
p ípustná a kone ná a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje
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všechny práce nutné k provoznímu využití a ádnému provedení Díla ve smluveném
rozsahu, což zhotovitel garantuje.
4.

V p ípad , že objednatel požaduje vypustit n které práce na díle (mén práce), bude
cena za dílo snížena, a to ode tením veškerých náklad na provedení t ch ástí díla,
které v rámci mén prací nebudou provedeny. Náklady na mén práce budou ode teny
ve výši sou tu veškerých odpovídajících položek a náklad neprovedených dle
položkového rozpo tu, který je p ílohou . 1 této smlouvy.

5.

V p ípad , že objednatel požaduje provést práce, které nejsou sou ástí díla (vícepráce),
nebo se p i realizaci díla zjistí skute nosti odlišné od projektové dokumentace nebo
skute nosti, které nebyly v dob podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a ani
je nemohl p edvídat, a tyto skute nosti mají vliv na cenu díla, budou náklady na tyto
vícepráce ú továny podle odpovídajících jednotkových cen položek a náklad dle
položkového rozpo tu, který je p ílohou . 1 této smlouvy, pokud takto nebude možné
cenu ur it pak dle cenové soustavy ÚRS platné v dob uzav ení p íslušného dodatku.

6.

P ípadné zm ny ceny díla budou smluvními stranami vždy sjednány písemnými dodatky
této smlouvy.

6. Platební podmínky
1.

Cena za dílo bude zhotovitelem vyú tována po p edání a p evzetí díla bez vad a
nedod lk , nebude-li takto p edáno, pak po odstran ní všech vad a nedod lk
vyplývajících ze zápisu o p edání a p evzetí díla, a to da ovým dokladem, tedy fakturou
zaslanou do sídla objednatele, p i emž splatnost faktury bude init nejmén 30 dní od
jejího doru ení.

2.

Sou ástí faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonávající pro
objednatele technický dozor odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto
soupisu je faktura neúplná.

3.

Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybn
vyú tována cena, je Objednatel oprávn n vadnou fakturu vrátit Zhotoviteli bez zaplacení
k provedení opravy. Ve vrácené faktu e (na titulní stran ) vyzna í Objednatel d vod
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou
fakturu Zhotoviteli, p estává b žet p vodní lh ta splatnosti. Nová lh ta splatnosti b ží
op t ode dne doru ení nov vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

4.

DPH bude ú tována ve výši podle platných právních p edpis . Zm ní-li se sazba DPH
v d sledku zm ny právních p edpis , není t eba z tohoto d vodu uzavírat mezi
smluvními stranami dodatek k této smlouv .

5.

Objednatelem nebudou poskytovány zálohy.

7. Staveništ
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1.

Objednatel p edá staveništ zhotoviteli nejpozd ji do 1.7.2020 , o p edání staveništ
bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis. Zápis o p edání staveništ se
stane nedílnou sou ástí stavebního deníku. Stavební práce budou zahájeny do dvou
pracovních dn od p evzetí staveništ zhotovitelem.

2.

Obvod staveništ je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel pro
realizaci díla pot ebovat v tší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady vlastním jménem.

3.

Za ízení staveništ
zabezpe uje zhotovitel v souladu se svými
dokumentacemi p edanými objednatelem a s požadavky objednatele.

4.

Zhotovitel je povinen udržovat na p evzatém staveništi po ádek a istotu a odstra ovat
odpady a ne istoty, vzniklé jeho pracemi. Dále je Zhotovitel povinen vhodn zabezpe it
staveništ z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví svých pracovník i t etích osob.

5.

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci za ízení staveništ podmínky pro výkon funkce
technického dozoru stavebníka, pro innost koordinátora bezpe nosti a ochrany zdraví
p i práci na staveništi.

6.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveništ do 2 dn od p edání díla objednateli.
Po uplynutí této lh ty je zhotovitel oprávn n ponechat na staveništi jen stroje, výrobní
za ízení a materiál, pot ebný k odstran ní vad a nedod lk , se kterými objednatel dílo
p evzal - tyto v ci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení jednání o p edání a p evzetí
jím odstran ných vad a nedod lk , které byly uvedeny v zápise o p edání a p evzetí díla.

7.

O vrácení p evzatého staveništ
zápis.

pot ebami,

objednateli bude mezi smluvnímu stranami sepsán

8. Stavební deník
1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne p evzetí staveništ v souladu se stavebním zákonem
a vyhláškou MMR R . 499/2006 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , stavební deník,
do kterého je povinen zapisovat všechny skute nosti rozhodné pro pln ní smlouvy o dílo.
Zejména je povinen zapisovat údaje o asovém postupu prací, jejich jakosti, zd vodn ní
odchylek provád ných prací od projektové dokumentace apod.

2.

Stavební deník musí být na stavb trvale p ístupný.

3.

Zápisy do stavebního deníku iteln zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den,
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou p edm tem zápisu.
Mimo stavbyvedoucího m že do stavebního deníku provád t záznamy pouze
objednatel, jím pov ený zástupce, osoba vykonávající technický dozor stavebníka,
autorský dozor, koordinátor BOZP a zpracovatel projektové dokumentace, nebo
p íslušné orgány státní správy. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje dodatek k této
smlouv .

4.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který u inil objednatel, nebo jím pov ený
zástupce, p ípadn jiné oprávn né osoby do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu
p ipojit svoje stanovisko nejpozd ji do t í pracovních dn , jinak se má za to, že
s uvedeným zápisem souhlasí.

9. Práva a povinnosti smluvních stran, provád ní díla
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1.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru
projektanta a dále výkon innosti koordinátora bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na
staveništi.

2.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivn spolupracovat
s projektantem a osobou vykonávající
innost autorského dozoru projektanta
p i realizaci stavby. V p ípad zjišt ní rozporu platných projektových dokumentací
se skute ností na stavb je zhotovitel povinen zjišt né rozpory ešit ve spolupráci
s projektantem nebo osobou vykonávající autorský dozor, a to bezodkladn .

3.

Vlastníkem zhotovovaného díla je od po átku objednatel.

4.
4.1

Kontroly pr b hu provád ní díla:
V pr b hu provád ní díla budou konány kontrolní dny. Kontrolní dny budou svolávány
objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zú astnit. V p ípad pot eby zabezpe uje
zhotovitel ú ast dalších osob zastupujících poddodavatele. Zápis z kontrolních dn
zajiš uje zhotovitel. Výzva ke kontrolnímu dni musí být objednatelem u in na minimáln
2 dny p edem vhodným zp sobem, a to i telefonem, e-mailem pop . faxem.
Záv ry z kontrolního dne jsou pro ob strany bezodkladn závazné, nemohou však
zm nit ustanovení této smlouvy.
Zhotovitel organizuje operativní porady k ešení neodkladných záležitostí, na n ž p izve
objednatele, p ípadn jiné subjekty.
Objednatel je dále oprávn n kontrolovat provád ní díla pr b žn . Zjistí-li objednatel, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje p íslušná
ustanovení smlouvy, je objednatel oprávn n požadovat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadným provád ním díla a dílo provád l ádným zp sobem.
Pln ní zhotovitele, které vykazují v dob provád ní díla nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadným pln ním.
Materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, nevyhovují p edepsaným
zkouškám nebo jsou objednatelem ozna eny za poškozené, musí být odstran ny
ze staveništ , p ípadn i z díla (jsou-li v n m již zabudovány nebo byly-li p i jeho
provád ní použity) ve lh t stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v dalším
postupu budou zakryty nebo se stanou nep ístupnými, zápisem do stavebního deníku
milos.sopuch@koprivnice.cz
a
a e-mailem
na
adresu
vladimira.martinikova@koprivnice.cz , a objednatel se zavazuje dostavit ke kontrole do
3 pracovních dn ode dne u in ní výzvy. Nedostaví-li se v uvedené lh t objednatel
nebo jeho zástupce ke kontrole, má se zato, že objednatel kontrolu t chto prací provedl.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele stanoveným zp sobem, je povinen na žádost
objednatele odkrýt práce na sv j náklad.

4.2
4.3
4.4

4.5
4.6

4.7

5.

Nebezpe í škody na zhotovovaném díle až do jeho p edání objednateli nese zhotovitel.

6.

Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpov dnost, s pot ebnou
pé í, ádn , v as a v souladu s projektovými dokumentacemi a v nejvyšší jakosti.

7.

Zhotovitel je povinen ídit se pokyny objednatele, technického dozoru a koordinátora
bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi a autorského dozoru projektanta.
Zhotovitel je povinen písemn upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu ud lený.
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8.

Zhotovitel odpovídá za bezpe nost práce a požární ochranu na staveništi od p evzetí
staveništ do p edání staveništ . Zhotovitel nese odpov dnost p vodce odpad .

9.

Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci doklad požadovanou p íslušnými
p edpisy. P íjmy z prodeje vybouraných materiál a konstrukcí – druhotné suroviny
(ocel, barevné kovy, ostatní kovy a slitiny), musí být p íjmem objednatele – finan ní
p evod na ú et objednatele. Množství odprodaných druhotných surovin musí být
samostatn pr b žn evidováno, objednateli pr b žn dokládáno vážními lístky
odprodaných druhotných surovin a zástupci objednatele pravideln p edkládána
k odsouhlasení evidence množství a druhu odprodaných druhotných surovin.

10. P edání a p evzetí díla
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho ádným dokon ením a p edáním
objednateli bez vad a nedod lk v míst provedení díla. O p edání a p evzetí díla jsou
zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis o p edání a p evzetí díla. Po dokon ení díla
se zhotovitel zavazuje min. 3 dny p edem objednatele prokazateln písemn vyzvat
k jeho p evzetí.
Objednatel p evezme ádn dokon ené dílo s výhradami nebo bez výhrad. P evezme-li
dílo bez výhrad, nelze mu p iznat právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že
právo nebylo uplatn no v as.
Zhotovitel je povinen provést p edepsané zkoušky dle platných právních p edpis
technických norem. Úsp šné provedení t chto zkoušek je podmínkou p evzetí díla.

-

a

O p edání a p evzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis po ídí objednatel a bude
obsahovat:
ozna ení díla,
ozna ení objednatele a zhotovitele,
íslo a datum uzav ení smlouvy o dílo v . ísel a dat uzav ení jejich dodatk , v etn
ceny za dílo,
datum zahájení a dokon ení prací na díle,
soupis p ípadných vad a nedod lk nebránících ádnému užívání díla a termín jejich
odstran ní,
prohlášení objednatele o p evzetí nebo nep evzetí díla,
datum a místo sepsání zápisu,
jména a podpisy zástupc objednatele a zhotovitele,
seznam p edané dokumentace
V rámci p edání díla p edá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující ádné
provedení díla. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen p edat v eském jazyce.
Bez t chto doklad , kterými mimo jiné jsou:
• stavební deník,
• osv d ení použitých materiál ,
• protokoly o provedených zkouškách a revizích, kterými jsou zejména: zpráva o výchozí
revizi el. za ízení, ….
• doklad o likvidaci odpad (není možno doložit prohlášením o zp sobu likvidace
odpad ),
• evidenci odprodeje druhotných surovin.
• návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých za ízení, stroj a p ístroj
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• projektová dokumentace skute ného provedení 2x v tišt ném provedení, 1x
elektronicky
nebude dílo p evzato.
6.

Objednatel p evezme dílo i s ojedin lými drobnými vadami a nedod lky, které samy o
sob ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným zp sobem
neomezují. Tyto drobné vady a nedod lky je povinen zhotovitel odstranit do 10
pracovních dní od p edání díla, nedohodnou-li se smluvní strany p i p edání díla jinak.

7.

Po odstran ní všech vad a nedod lk uvedených v zápise o p edání díla bude smluvními
stranami sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedod lky byly zhotovitelem
odstran ny.

8.

Pokud objednatel dílo nep evezme, protože dílo obsahuje vady a nedod lky bránící jeho
ádnému užívání, je povinen tyto vady a nedod lky v p edávacím protokolu specifikovat.

11. Odpov dnost za vady, záruka
1.

Zhotovitel odpovídá za úplnost a funk nost p edm tu díla, za jeho kvalitu, která bude
odpovídat realiza ní dokumentaci stavby, platným technickým normám, standard m a
podmínkám výrobc a dodavatel materiál a výrobk , platných v eské republice
v dob jeho realizace.

2.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v dob p edání a p evzetí a za vady, které se
projeví v záru ní dob . Odpov dnost za vady se ídí p íslušnými ustanoveními
ob anského zákoníku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu
s níže uvedenými podmínkami bezplatn odstranit

3.

Záru ní doby uvedené zhotovitelem ve smlouv mají p ednost p ed záru ními dobami
vyzna enými jednotlivými dodavateli a výrobci, pokud výrobci nenabízejí záruku delší.

4.

Zhotovitel poskytuje na stavební práce v . nosných konstrukcí záruku v délce 60 m síc
a na ostatní dodávky záruku v délce 24 m síc , pokud výrobce nenabízí delší záruku.

5.

Záru ní doba za íná plynout ode dne ádného p edání a p evzetí celého díla a
odstran ní všech vad a nedod lk uvedených v p edávacím protokole. Záru ní doba se
staví po dobu, po kterou nem že objednatel dílo ádn užívat pro vady, za které nese
odpov dnost zhotovitel.

6.

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte ného
odkladu, po té, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení
se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjišt né vady.
Objednatel bude vady díla oznamovat na:
a)
adresu: Školská tvr 354, Frenštát pod Radhošt m, 744 01, nebo
b)
e-mail: info@nhstavby.cz, nebo
c)
do datové schránky: bx6fnkq

7.

Zhotovitel zapo ne s odstran ním vady nejpozd ji do 10 dn ode dne doru ení
oznámení o vad , pokud se smluvní strany nedohodnou písemn jinak. V p ípad
havárie zapo ne s odstran ním vady neodkladn nejpozd ji do 24 hodin od doru ení
oznámení o vad . Vada bude odstran na nejpozd ji do 14 dn ode dne, kdy bylo
zapo nuto s odstran ním vady, v p ípad havárie do 48h od dne, kdy bylo zapo nuto
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s odstran ním vady, pokud se smluvní strany nedohodnou písemn jinak. K dohodám
dle tohoto odstavce je oprávn na osoba jednat ve v cech technických a realizace stavby
dle l. 1 odst. 1, p ípadn jiný oprávn ný zástupce objednatele.
8.

Nezapo ne-li zhotovitel s odstran ním vady ani b hem dvojnásobku dob uvedených
v odstavci 7. tohoto lánku, je objednatel oprávn n pov it odstran ním vady t etí osobu.
Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele ze záruky
nejsou dot ena. Právo objednatele v i zhotoviteli na uplatn ní náhrady škody není
dot eno.

9.

O odstran ní vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout
objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo.

12. Odpov dnost zhotovitele za škodu
1.

Pokud inností zhotovitele dojde ke zp sobení škody objednateli, nebo t etím osobám
z titulu opomenutí, nedbalosti, nebo nepln ním podmínek vyplývajících ze zákona,
technických nebo jiných norem, nebo vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen bez
zbyte ného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finan n uhradit.
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2.

Zhotovitel odpovídá i za škodu zp sobenou inností t ch, kte í pro n j dílo provád jí.

3.

Zhotovitel odpovídá za škodu zp sobenou okolnostmi, které mají p vod v povaze stroj ,
p ístroj , nebo jiných v cí, které zhotovitel použil, nebo hodlal použít k provád ní díla.

4.

Zhotovitel je povinen u init veškerá opat ení pot ebná k odvrácení škody nebo k jejich
zmírn ní.

5.

Zhotovitel je povinen být pojišt n proti škodám zp sobeným jeho inností v etn
možných škod zp sobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným
rizik m ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimální limit pojistného pln ní je
5 000 000,00 K , s maximální spoluú astí ve výši 1.000 K , a to po celou dobu provád ní
díla. Pojistnou smlouvu kdykoliv na požádání v originále p edloží zástupci objednatele
k nahlédnutí.

13. Sank ní ujednání
1.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny za dílo bez
DPH za každý i zapo atý den prodlení s p edáním díla ve lh t stanovené dle l. 4 odst.
1 této smlouvy.

2.

Nebude-li faktura objednatelem zhotoviteli uhrazena ve lh t splatnosti, má zhotovitel
nárok na úrok z prodlení v zákonné výši.

3.

V p ípad prodlení s vyklizením a vy išt ním staveništ se zhotovitel zavazuje uhradit
smluvní pokutu ve výši ve výši 0,5% z ceny za dílo bez DPH za každý i zapo atý den
prodlení.

4.

V p ípad , že zhotovitel neodstraní nedod lky i vady uvedené v zápise o p edání a
p evzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %
z ceny za dílo bez DPH za každý nedod lek i vadu, u nichž je v prodlení a za každý
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den prodlení.
5.

Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každý i
zapo atý den prodlení s odstran ním každé reklamované vady až do termínu jejího
odstran ní.

6.

V p ípad , že bude zjišt no, že stavební deník není p ístupný v pracovní dob na stavb ,
bude zhotoviteli ú tována jednorázová smluvní pokuta ve výši 500,- K za každý zjišt ný
p ípad.

7.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavin ní
a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé stran škoda, kterou lze vymáhat samostatn .
Smluvní pokuty se nezapo ítávají na náhradu p ípadn vzniklé škody.

8.

Zaplacením smluvní pokuty není dot eno právo na náhradu škody. Náhradu škody lze
vymáhat samostatn vedle smluvní pokuty v plné výši.
14. Odstoupení

1.

Objednatel je oprávn n od této smlouvy odstoupit v p ípad podstatného porušení
smluvních podmínek, a to zejména v p ípad , kdy:
- je zhotovitel v prodlení s dokon ením díla dle l. 4. odst. 1. této smlouvy o více jak 30
dní,
- nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 20 dn ode dne p edání staveništ .
- zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo i nekvalitn
a nezjedná nápravu ani v p im ené dob poté, co byl na tuto skute nost upozorn n,
- neodstraní-li zhotovitel poškozené i nevyhovující materiály a nenahradí-li je
bezvadnými, jak je mu uloženo dle l. 9. odst. 4.6., a koliv byl k odstran ní
a nahrazení nevyhovujících materiál vyzván objednatelem zápisem ve stavebním
deníku,
- zhotovitel nesplnil pokyn objednatele.
- bylo-li p íslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona , 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení ve zn ní pozd jších
p edpis
- podá-li zhotovitel sám na sebe insolven ní návrh.

2.

Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doru eno
druhé smluvní stran . V p ípad odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy p edat Objednateli nedokon ené dílo.

3.

Odstoupením od smlouvy není dot eno právo oprávn né smluvní strany na náhradu škody
ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dot ena smluvní záruka,
která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou ást díla.

4.

Odstoupením od smlouvy není dot ena odpov dnost za vady, které existují na doposud
zhotovené ásti díla ke dni odstoupení.
15. Záv re ná ujednání
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1.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a ú innosti dnem
uve ejn ní v registru smluv dle zákona . 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru
k uve ejn ní objednatel.

2.

Tuto smlouvu lze m nit
íslovaných dodatk .

3.

Pokud n které z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, neú inným
i zdánlivým, neplatnost, neú innost i zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít
za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je
takovéto neplatné, neú inné i zdánlivé ustanovení odd litelné od zbytku této dohody.
Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neú inné i zdánlivé ustanovení nahradit
novým platným a ú inným ustanovením, které svým obsahem bude co nejv rn ji
odpovídat podstat a smyslu p vodního ustanovení.

4.

Smluvní strany shodn prohlašují, že si tuto smlouvu p ed jejím podpisem p e etly,
a že byla uzav ena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné v le ur it ,
vážn a srozumiteln a její autenti nost stvrzují svými podpisy.

6.

Tato smlouva je vyhotovena ve t ech stejnopisech, podepsaných oprávn nými zástupci
smluvních stran, p i emž objednatel obdrží dv a zhotovitel jedno vyhotovení.

7.

Uzav ení této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou m sta Kop ivnice dne 12.05.2020
usnesením . 1107.

i dopl ovat pouze na základ

písemných vzestupn

P ílohy.
- . 1 Položkový rozpo et

V Kop ivnici dne 19.5.2020

Ve Frenštát p.R. dne 19.5.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

………………………………………

…………………………………

Ing. Miroslav Kope ný, starosta

p. Petr Nová ek,
jednatel NH stavby s.r.o.
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