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Smlouvao díloč.2lzA15
článek1. - Sm|uvnístranv
1) Objednatel:
SídIo:
Zastoupený:
|Č:

Město vYsokéveselí
Mírové
náměstí9, 50703 Vysoké
Vese|í
LubošemHoImanem,starostouměsta
00268968

otč:
BankovnÍ
spojení:Česká
spořiteIna,
a's.
ČísIo
účtu:
1162869379/0800
Telefon, fax:

+ 42O493 592 2U

E-mail:

město@vysokeveseIi.cz

osobaodpovědnáVevěcechsm|uvních:LubošHolman'tel.507844952
osoba odpovědnáve věcechtechnických:LubošHoIman
|ng.TomášJavůrek
TD|+ koordinátorBozP te|'734582308
(dá|ejen objednate|}

Zhotovitel:
SídIo:
ZastoupenÍ:
|Č:

Stavební
spo|ečnost
s-r.o.Hostinné
chotěVice350,543 75 chotěvice
Ing.Pav|emKrčmářem
13585240

D|č:
c213585240
Zápisv oR:
Ks v HradciKrá|ové
oddí|C. vložka180
BankovnÍ
spojení:ČsoBTrutnov
čís|o
účtu:
224839t2010300
Tefefon,fax:
49944I8U
E-mail:
firma@stavhost,cz
osoba odpovědná2a realizacia předánídí|a:|ng'Michal Krčmářstavbyvedoucíte|.77776oLM
(dá|ejen Zhotovite|)
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článek2. - Předmět plnění
je zhotovení
podmínek(dá|ejen ,,sm|ouva,,)
PředmětemSm|ouvyo dí|oa Všeobecných
obchodních
stavby,,EneÍgeticky
úspornáopatřenína objektu zák|adníško|y VysokéVese|í.,.
Zhotovenímstavby
pracía konstrukcí,
se rozumíúp|né,
funkčnía bezvadnéprovedenívšechstavebnícha montážních
potřebných
VčetnědodáVek
materiálůa zařízení
nezbytnýchpro řádnédokončení
dí|a,dá|e provedení
jejichž
prací
provedení
všechdodávek'sIužeb
a činností
souvisejících
s reaIizací
stavebních a konstrukcí,
je pro řádnédokončení
dí|anezbytné,
a to včetněkoordinační
a kompIetační
činnosti
ce|éstavby
provedenístavby a
Součástí
dodávky stavby je i vypracováníprojektovédokumentaceskutečného
geodetické
zaměření
dokončeného
dí|a:
adresa:K'H.Borovského
č.p.99.
VysokéVese|í
50703,parc.č.st.
5, k.ú'Vysoké
Vese|í
1} objednate|se zavazujeprovedenédí|opřevzíta zap|atitzhotovite|icenu za jeho provedeníd|e
č|ánku
3.tétosm|ouvy.
popisp|něníveřeiné
2) Stručný
zakázkv:
PředmětemtétoVeřejnézakázkyje úpravastáVajícího
objektuformou stavebníchprací,ktenimise
p|áště(fasáda,střešní
má docílitsnížení
energetické
náročnosti
stavbyzateplením
obvodového
konstrukce}Včetně\^íměny
stávajících
ýplní otvorůza okna a venkovnídveře tepelně izo|ační.
Jednáse o souboropatřenímající
charakteroprav,údržby
na stavbě
a modernizacenavržených
stávající.
Předměta rozsahzakázkyje vymezenprojektovoudokumentací
zpracovanoulng.Petrem
Zavadi|em,
sPz DES|GN,
s.r.o.,se síd|em
Šternberská
73/8,Týneček,
o|omouc779 0O,Mobi|:731
582 190,E.mai|:
spz.design@seznam.cz,
Web:www.spzdesign.cz,
|Č:2783!L32.
PředmětdÍ|adá|ezahrnujemimojinéi před|ožení
potřebnýchpro užívání
veškených
dokumentů
předmětudí|ak jehostanovenému
provedení
účeIu
a pro Úspěšné
ko|audace
dIep|atné
|egisIativy.
č|ánek3. - cena dí|a
1) Cenadílaje sjednánadohodousm|uvních
stranjakocenasm|uvní
a činí:
Cenacelkembez DPH:
Rezervave v'ýši10%

9 298 L42'- Kč
929814,-Kč

DPHv zákonné\^íši

2 147 871.-Kč

cena celkemvčetněDPH:

12 375 a27,-Rč

(SIovy:dvonóctmilionůtřistosedmdesótpěttisícosmsetdvocetsedm
KčvčetněDPH)
2) Sjednanásm|uvnícena obsahujeveškerénák|adya zisk Zhotovite|enezbytnék řádnémua
provedenídí|a.
včasnému
provedenípracía
CenaobsahujemimoVIastní
dodávekdIeč|ánku
2, této
smIouvynák|ady
takéna:
o
.

vybudování,
udržovánía
odstraněnízařízenístaveniště,
zabezpečení
bezpečnosti
a hygienypráce,
prostředí,
opatřeník ochraněživotního

o

pojištění
stavbya osob,

o

o

?
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nezbytnýchdopravních
opatření.
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3) Pokud z důvodůna straně objednate|edojde k posunutítermínudokončení
dí|ao vícejak
18 ka|endářníchměsíců,má Zhotovite|práVo na zrnlšeníceny dí|ave rnýšiinf|ace vyjádřené
přírůstkem
průměrného
ročního
indexuspotřebiteIských
cen zveřejněné
č5Ú.
4) zhotovite|nemá právo domáhat se zvr/šení
sjednanéceny z důvodůchyb nebo nedostatků
pokudjsou tyto chybydůs|edkem
v po|ožkovém
rozpočtu,
nepřesného
nebo neúp|ného
ocenění
položkového
uýkazu\^iměrze stranyzhotovite|e.
5) Sjednanásm|uvní
cenaje cenoupevnoua může
podmínek,
býtzměněnapouzeza nížeuvedených
a to:
o

pokudpo podpisusm|ouvya předtermínem
dokončení
díladojdeke změnámsazebDPH;

o

pokudobjednate|budepožadovat
pracínebododávek,nežtěch,kteréby|y
i provedeníjiných
předmětemp|něnídIe projektové
dokumentacenebo pokudobjednatelvyloučí
některépráce
nebododávkyz předmětupInění;

o

pokudobjednatelbude požadovat
jinou kvalitunebo druh dodávék'nežtu. která by|aurčena
projektoVou
dokumentací;

r

pokud projektovádokumentacepředaná objednate|emzhotovite|ibude Vykazovatvady nebo

o

chyby,majícíV|iV
na sjednanou
cenu;
pokudz důvodů
na straněobjednate|e
dojdek prod|oužení
termínudokončení
dí|amající
v|iv

o

na sjednanou cenu. Tato podmínkase týká pouze prací neprovedenýchv původnílhůtě
\^ístavby.;
pokudse v průběhup|atnostiSmlouvyvyskytnouskutečnosti,
kteréneby|yvdobě sjednání
smlouw známy a Zhotovite|je nezaviniIani je nemohlobjektivněpředvídata tyto skutečnosti
nasta|ynezávislena Vů|izhotovite|e,bráníči zjevněztěžují
řádnésp|něníjeho povinností,
přičemž
ne|zerozumněpředpok|ádat,
žeby Zhotovitelq/to skutečnosti
nebó jejichnás|edky
odvrátiInebo překona|,a b/toskutečnosti
majíprokazatelný
vliv na sjednanoucenu.

6) Nastane.|i
některáz podmínek,
za ktenichje možnázměnasjednané
cenyje zhotovite|povinen
provést\^ýpočet
jej objednate|ik odsouh|asení.
2měnynabídkové
cenya předIožit
7) zhotovite|i
vznikáprávona zýšenísjednané
cenyteprveV případě,
žezměnabudeodsouh|asena
Objednatelem.
8) objednate|i
vznikáprávona snížení
sjednané
cenyteprvev případě,
žezměnabudeodsouh|asena
Zhotovitelem.
9) zhotovitelizanikájakýko|ivnáÍokna zv'išení
písemněneoznámínutnost
sjednané
ceny,jest|iže
jejíhopřekročení
a v1išipožadovaného
zvrišení
ceny bez zbytečného
odk|adupoté,kdy se ukáza|o,
žeje zvýšení
ceny nevyhnute|né.
Toto písemné
oznámenívšaknezakládáprávo Zhotovítete
na
zýšení sjednanéceny. zvýšenísjednanéceny je možnépouze za podmínekdanýchtouto
Smlouvou.
pouzepo předchozí
písemné
10}Narnýšení
cenydí|aje možné
dohoděoboustran,a to formoudodatku
k tétosm|ouvě.
316
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č|ánek4. - časo|nění
1 ) Zhotovitel
se zavazujeprovést
dílov nás|edujících
termínech:

pInění:
Zahájení

1. dubna2015

p|nění
Ukončení
nejpozději
do:

31. srpna2015

2l zhotovite|se zavaŽujeprovádětdí|ov sou|adus harmonogramemrea||zacedí|a,kteď je pří|ohou
jsoumožné
pouzez důvodů
tétosm|ouvy.
ve SmIouvě.
Úpravyharmonogramu
uvedených
3 ) objednate|se zavazujepředat staveništězhotovite|inejpozdějitři dny před sjednanýmdatem
pIněníaZhotovitel
zahájení
se zavazujestaveniště
na základěýzvy 0bjednatelepřevzít'
4) Termínemdokončení
se rozumíden, kdy dojde k předánía převzetíhotovéhodí|ana zák|adě

oboustranněpotvrzeného
sm|ouvy.objednate|
Protoko|u
o předánía převzetídí|ad|e podmínek
připouští
předáníapřevzetíhotovéhodí|a
i dřívější
p|nění|ze prodloužit
s) Termínukončení
dohodouobou stranformou dodatkuke Smlouvě,např.
v případechobjektivních
okoInostÍ
v průběhuprováděnídí|a,kterénebyIomožnopředvídat.
pracína
6 ) Pokudz jakýchko|iv
důvodů
na straněobjednatelebudenemožné
dodržet
termínzahájení
dí|ea vdůsledkutoho dojde ke zpoždění
tohoto termínuo vícejak 74 dní,je Zhotovite|díla
prodloužit
oprávněno stejnoudobuzpoždění
dí|a.
i termíndokončení
článek5. - záruka za dí|o
poskytujed|etétosm|ouvyzárukuza jakostprovedeného
1) Zhotovite|
dí|aspecifikovaného
v č|ánku
předánídí|a.Zhotovite|poskytuje
2. sm|ouvy,která počíná
běžetdnem úp|ného
a bezvadného
prácía konstrukcí
prácía konstrukcí
záruku na jakost Veškených
stavebních
vyjma stavebních
specifikovaných
níže.Záruční
|hůtase sjednáVáv dé|ce60 měsíců
od předánídÍ|abez Vad a
nedodě|ků.
povrchůkomunikacívdé|ce24 měsíců.
2) Zhotovitelposkytujezáruku na jakost živičných
V případě
stavebníchdí|ů,konstrukcía v'irobkůtvořícíchsoučástpředmětu dí|a,u kteých jejich ýrobce
jinounežrn/še
poskytuje
uvedenouzáruční
|hůtu,
zhotoviteIposkytuje
zárukuv délcetrvanízáruční
jednotIivými
dobyudávané
Výrobci,
ne všakkratší
než24 měsíců.
3) Odpovědnostzhotovite|eza vady,na něžse vztahujezárukaza jakost,nevzniká,jest|ižetyto vady
by|y způsobenypo předánídí|avnějšími
udá|ostminezávis|ými
na vů|iči konánízhotovite|e
jejichž
pomocí
p|ni|
nezavini|je
zhotovite|
a
neboosoby,s
svůjzávazek.
4) zhotovite|odstranírek|amované
vady ve |hůtědo 1o dnů od obdrženípísemné
reklamace
objednate|e,
nedohodnouJi
se smluvní
stranyjinak'
č|ánek6. - SmIuvníookutva úrokvz orod|ení
jo Zhotovite|i
požadovat
1) objednate|
pokutu:
může
níže
uvedenousm|uvní
a) v případěprodlenízhotovite|es termínemdokončení
dí|ad|e č|ánku4. tétosm|ouvyve v.ýši
10 000 Kčza každýzapočatý
den prod|ení
s dokončením
dí|a,
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b) v případěprod|eníZhotovíte|e
s odstraněnímvad nebo nedodě|kůuvedenýchv předáVacím
protokolu nebo Vad opráVněněrek|amovaných,
a to V dohodnutlýchtermínechVe vtýši5 ooo Kč
za Vadunebonedoděleka každý
den prodIenÍ,
jiných povinnostízhotovite|esjednanýchvtéto sm|ouvěve rníši5000Kč
c} V případěporušení
za každýtakov'ipřípad,
d) v případěprod|ení
Zhotovite|e
5 Vyk|izením
staveniště
a jeho předánímzpět objednate|iVe Výší
2 000 Kčza každý
započatý
den prod|ení.

zl

Zap|acením
pokutnenídotčeno
všechsmluvních
právoobjednate|e
na náhraduškody.

3) sm|uvnípokuty se stáVajísp|atnými30. den po doručení
vyúčtování
sm|uvnípokuty Zhotovite|i.
smluvnÍstrany se Vti's|ovnědohod|y,že sm|uvnípokuty podle tohoto odstavce můžeobjednate|
započítat
i na nedop|atek
cenydí|a.

4l Zhotovite|můžepo objednatelipožadovat
v případěprod|ení
s úhradoufakturúrokz prod|ení'
Výše
úrokuz prod|eníse řídínařízením
v|ádv č.r42ll994 sb., Ve zněnínařízení
vlády č.163/2005Sb.
a ve zněnÍnařízenív|ády
č.33/2010sb.
č|ánek7' - P|atebnípodmínkv
1) objednateIneposkytneZhotovitelizá|ohuna stavebnípráce.
2) Cenadí|abudefakturovánaměsíčně
dIeskutečněprovedenýchprací'
3) Sp|atnost
fakturje 30 kaIendářních
dnůode dnedoručení
objednateli.
4) Podrobnosti
viz.Všeobecné
podmínky.
obchodní
č|ánek8' . zv|áštní
ustanovení
1 ) Ustanovení
tétosm|ouvy,
zejména
č|ánků
2.,3.,4.a 7. může
být upravenos oh|edemna skutečny

průběhfinancování
ýstavby.Takovéúpravybudoupředmětemdodatkuk tétosm|ouvě,jakmi|e
taková skutečnost
vyjdenajevo,a to na zák|aděpodnětuvzeš|ého
ze stranyobjednate|e.

2l objednatelje oprávněnbez sankcíze stranyzhotoviteleodstoupitod sm|ouvyv p|némnebo
částečném
rozsahu,dojde.|ize strany.objednate|ek úp|nému
nebo částečnému
nezajištění
financování
výstavby,a to zejménav případě,že na akci nebudeposkytnutafinanční
dotace.
Zhotovite|nemá V takovémpřípaděnárok na ušlýzisk, a|e má nárok na úhraduskutečně
provedených
prací'
3) zhotovite|si je vědom,žeje ve smys|uustanovení
sb.,o finanční
5 2 písm.e) zákonač.32o/2ooL
kontro|eVe veřejnésprávě a o změně něktenichzákonů(zákono finanční
kontro|e},
ve znění
pozdějších
předpisů,
povinenspo|upůsobit
při \^ýkonu
finanční
kontro|y.

4l zhotovite|odpovídáza případnéškodyv průběhurealizacedílasrnýmpojištěním
odpovědnostiza
škoduzpůsobenou
třetímosobám sjednanýms |imitemp|něníminimá|něve výši5000000Kč
(slovy:pět miIiónů
korunčeských).

s) zhotovite|bere na vědomí,že při zadávánívíceprací
musíobjednate|postupovatvsou|adus
ustanoveními
zákonač.13712006
sb.,o veřejnýchzakázkách.
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6) Vzhledemk tomu, žefinancovánídílaje realizovánoobjednatelemv rámci operačního
činností:
s kontro|ní
Životníprostředí,je zhotoviteIpovinenp|nittyto povinnostisouvisející
dí|a,
dok|adysouvisející
s reaIizací
a) poskytnoutobjednate|i
na jeho písemnoužádostveškeré
kterési mohouvyžádat
kontroIní
orgány,
i kontrolv místěrea|izacepÍojektuVšemsubjektům
b) umožnitprováděníkontroldokumentů
imp|ementační
orgánůmčR a pověřenýmpracovníkům
strukturyoPŽP, pověřenýmkontro|ním
Evropskékomisea Evropského
účetního
dvora,
projektudo konceroku 2025.
c) archivovatveškeroudokumentacisouvisející
s přípravoua reaIizací
č|ánek9. - spo|ečnáa závěrečnáustanovení

U

PráVaa povinnostism|uvních
stran,kterénejsournýs|ovně
upravenySm|ouvou,se řídíustanovením
popř.občanského
obchodního
zákoníku,
zákoníku
v p|atném
znění.

z)

je závaznái pro případné
právnínástupcesmIuvních
Sm|ouva
stran.

dodatkůk tétosm|ouvě
3) obsah tétosmlouvy|ze měnit pouze formou písemných
čís|ovaných
podepsanými
ze Smlouvyjinaknebo
oprávněnými
zástupciobousmIuvních
stran,pokudnevyp|'lvá
jinédohody.
nebude.|i
mezismIuvními
stranamidosaženo
stranamí.
4 ) TatosmIouvanab'lváúčinnosti
a p|atnosti
dnemjejíhopodpisuoběmasmluvními

s) Tato sm|ouvaje vyhotovenav čtyřechvyhotoveníchs p|atnostíoriginá|u,z nichždvě vyhotovení
obdrží
objednateIa dvě Zhotovitel.
jejímuobsahu,s jejÍm
porozuměli
6) Zástupcism|uvních
stranproh|ašují,
žesi tuto sm|ouvupřečetli,
níže
obsahemsouh|así
a jsoujímvázáni,a na důkazvážné
vů|epřípojují
svojepodpisy.
a svobodné
je:
7\ Nedí|nou
součástí
tétosmIouvy
'

podrobnýpo|ožkoul'
rozpočet

-

harmonogramv'istavby

-

o|atební
ka|endář

VysokéVese|í,dn€ 13.2. 2015

Vysoké
Vese|í,
dne 13.2. 2015

Za Objednatele:

Za Zhotavitele:
sTÁvEBNÍ
spoLtČNisT
s.l'.
H0iTli\NÉ
ltlr,t

'-''-"-A

(

Í\'ĚST.o

zvi%,lil.s-Bsil*"**'
Kd"sHo|man'starostaměsta

, a

1..t.

543 76 CHJ'iia ",:arE
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