smlouva o dí lo
č .112015
Objednatel:
sí dlo, doruč ovací adresa:
IČ o:

Město Police nad Metují
Masarykovo náměstí 98 , 549 54 Police nad Metují
00272949
Mgr. Ida Jenkoyá, starostka města

zastoupeny:
osoba oprávněná jednat
ve věcech technick}ch:
Ing. Scholz Pavel, investič ní technik
telefon:
+ 420 49l 509 999, + 420 498 100 9l4
e-mail:
i_l] It,*{{:,t s:i.l._lti}1i . _, í , scholz @meu-polic e.cz
bankovní spojení , č í sloť rč tu: Komerč ní banka, &.s., 9005 -4629551/01 00
dále jen ,,objednatel"
a

zhotovitel:
sí dlo, doruč ovací adresa:

tČ o:
DIČ :
zastoupeny:
telefon:
e-mail:
osoba oprávněná jednat
ve věcech technick}ch
a ve věcech p ed ání dí la:

zďené k klí ma
SuchyD l 118,54962
l l 054 522
CZ 5l08 17048
zdené k klí ma
+ 420 602 835 232
fi ttngl_tl tn:l g*{: ]1l}_Q,l,,JJ, .í ,

zdeněk klí ma

dále jen ,,zhotovitel"

uzaví rají podle ustanovení 2586 a násl
zné ní (dále jen ,,obč ansky zákoní k"), tuto

.

zákona ě.89l20l2 Sb. Obč ansky zákoní k, v platné m

smlouvu

dí lo:

č l. I
základní ustanovení
1l

Na základě té to smlouvy o dí lo (dále jen ,,smlouva") se zhotovitel

zavazuje vlastní mi
Prost edky zhotovit a objednateli p edat v rozsahu, zptisobem, v dohodnu{ ch teimí nech a za
Podmí nek sjednan; ch touto smlouvou dí lo, uvedené v č l. il té to smlouvy. Rozsah závazku
zhotovitele zahrnuje ve¹ keré dodávky, montá¾ e, zkou¹ ky a slu¾ by potiebné k provedení
Provozuschopné ho dí labez vad a nedodělkri, v rozsahu dané m touto smlouvou.
2l Objednatel se zavazuje zhotovené dí lo p evzí t od zhotovitele, bude-li ádně zrealizováno podle
té to smlouvy a podle platn; ch právní ch p edpisti a norem, a zaplatit za něho zhotoviteli
sjednanou cenu ve q ¹ i, zptisobem a za podmí nek uvedenych v té to ¹ mlouvě.

3/ Pokud nejsou pro ostatní konkré tní závazky uvedeny termí ny pří mo u t.#u, piatí zásada, ¾ e
dlu¾ ní kje povinen splnit závazekbez zb5rteěné ho odkladu poté , kdy byl druhou stranou o to
po¾ ádán.
4l Y pří padě pochybností se má za to, ¾ e ve¹ keré pí semnosti vyměňované smluvní mi stranami
byly doruč eny třetí m dnem následují cí m po dni, kdy byly prokazatelně předány po¹ tovní
přepravě k doruč ení na doruč ovací adresu smluvní ch stran, nebo okam¾ ikem, kdy pří jemce
potvrdí přijetí mailové zprávy nebo faxu.

č t.

il

Předmět §mlouvy

je realizace dí la: "Samostatné odvodnění poldrů '' v Polici nad
MetujÍ , podle projektové dokumentace,,Police nad Metují - Pod Klů č kem,oddělení de¹ ť ových
vod ze stokové sí tě", vypracované Jindřichem Řezní č kem- projektantem vodárenskýcir a
kanalizač ní chzaří zení . Palachova 1742,Náchod, jako zakázka č í slo0404, aktualizovaná 05.
2015, dále jen,,dí lo".
2l Pí edmé tsmlouvy je pro zhotovitele závazný a nemů ¾ ebýt z jeho vů le měněn. Změna
předmětu smlouvy je mo¾ ná pouze ze stranv obiednatele.
3l Dále se zhotovitel zavazuje akceptovat iaké koliv ú praw v předmětu smlouw uč iněné
obiednatelem, tj. pří padné zmen¹ ení č i roz¹ í ření předmětu smlouvy, dle konkré tní ch
po®adavkŮ objednatele, předev¹ í m s ohledem na finanč ní mo¾ nosti objednatele. Jaké koliv
Úpravy předmětu smlouvy budou provedeny formou pí semné ho dodatku té to smlouvy.
1/ Předmětem té to smlouvy

č l. ilI

Termí n plnění
|l

Zhotovitel se zavazuje prové st dí lo v termí nu:
- zahájení realizace
záí í 2015
- dokonč ení realizace
do 30. listopadu 201,5
2l Obé smluvní strany se dohodly, ¾ e pokud by v pr běhu rea|izace dí la do¹ lo k prodlení s
plnění m z d vodri vy¹ ¹ ímoci nebo jin; ch neoč ekávan; ch okolností (¾ ivelné pohromy), kí eré
nastaly bez zaviné ní některé ho z rič astní kri,dohodnou prodlou¾ ení termí nu plnění riměrné
trvání okolností brání cí ch dodr¾ ení ptivodní ho termí nu.
3l Za vy© ¹ ímoc nejsou pova¾ ovány změny ekonomické ho, finanč ní hoa měnové ho ránu,bě¾ né
obchodní riziko, popla¹ né zprávy, nemoci, razy.

č l. IV
Cena
Cena za zhotovení dí la (bez DPH):
DPH celkem 21 oÁ:

1 494 492,88
313 844,00

Kč
Kč

Cena celkem (vč . DPH):

1 808 337,00

Kč

č l. V
Platební podmí nlry

!l|
\j{

Do 30-ti dnri po p edání ap evzetí dí la bude vystaven koneč n; daňov doklad se splatností 14
dnri. p í padné ví cepráce nebo mé něpráce budou oceněny dle rozpoč tu.

č l. vI

Záruky
1/ S ohledem na vyznam a rozsah akce

a s ohledem na zaji¹ tění jistot zuzav ené ho právní ho
vztahupro objednateleposkytne zhotovitel rozhodují cí garance a-záruky následovně:
dé lka trvání záruky za jednotlivé konstrukce a stavební práce HSV č iní 60 měsí cri.
ZárukaPoČ Í nábě¾ et splnění m dí la ajeho p evzetí m objednatelem do u¾ í vání .
2l Zhotovitel p evzatou zárukou za stavební práce zaruěuje, ¾ e v¹ echny stavební práce byly
Provedeny kvalitně a v souladu s po¾ adavky objednatele na áotovené dí lo podle té tó
smlouvy, v souladu s platnl mi právní mi p edpisy a podle platn; ch technick ch norem, a ¾ e se
na dí le v pruběhu záruěni lhrity nevyskytne vada zp sobená nedodr¾ ení m shora uveden;ich
po¾ adavkť r.
3/ Na q robky nebo komponenty zabudované do dí la, na které q robce nebo jejich q hradní
dodavatel poskytuje jmenovitou záruění dobu, se váahuje záruění doba urč ená rl robcern nebo
dodavatelem.
To se net ká montá¾ e těchto q robkri nebo komponent , na kterou poskytuje zhotovitel
záruku 60 měsí c .
4l ZáruČ ní doba se prodlu¾ uje o dobu trvání vady, která brániu¾ ivání dí la k rič elu, ke které mu jej
objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolární ho p evzetí opravené -hó
p edmětu dí la objednatelem.
5l Zhotovitel je schopen zajistit pozáruč ní servis na celé dí lo, ať u¾ p í mo nebo prost ednictví m
sq ch subdodavatel . Systé m pozáruč ní ho servisu je v¾ dy p edmětem mlá¹ tní smlouvy.
Zhotovitel a v¹ ichni jeho subdodavatelé jsou schopni tí mto systé mem zajistit p í padňé
pozáruč ní opravy a dr¾ bu zhotovené ho dí la.
.č t. vII

Kvalitativní podmí nky
Il Zhotovitel se

zavazuje sjednané dí lo prové st s odbornou pé č ív rozsahu stanovené m q ¹ e
uvedenou projektovou dokumentací , v nále¾ ité kvalitě a ¹ etrně, aby nedo¹ lo ke zbyteč né mu
Po© kození majetku objednatele č i jinych vlastní k , a zvlá¹ tě v mí stech s parkovou ňp.auou a
vegetacÍ . P itom je povinen dodr¾ et p í slu¹ né technické a technologické normy, vztahují cí se k
realizaci prováděné ho dí la, vč etně normy Č SNS: 906l Technólogie uegótuč ní ch .ip.uu u
krajině - Ochrana strom , porostri a vegetač ní ch ploch p i stavební ch
|rací ch-.
2l PÍ ed zahájení m realizace dí la zajistí objednatel, v rozsahu nezbytně nutné ., odbornou redukci
korun stromri vprostoru,4kopu, aby nedo¹ lo kjejich po¹ kození .Pokud p es q ¹ e uvedená
oPat ení dojde k po¹ kození , bude zhotovitel informovat objednatele, kter zaiisti odborné
o© et enÍ . V souladu s vy¹ e uvedenou norTnou bude v mí stech, kde to bude nezbytné proveden
vYkop nebo doč i¹ tění kolem ko en ruč ně. P í tomné ko eny nebudou vytrhány meóhanizací ,

ale budou zaří muty ruč ní pilkou a o¹ etřeny vhodným sanač ní mnátěSm, ve spolupráci

s objednatelem. O uvedených skuteč nostech bude zhotovitel informovat objednatele.
3/ Finální ú prava ploch dotč ených realizací dí la bude odpoví dat jejich stávu před zahájenim
realizace dí la
- zPevněným plochám bude navrácen stávají cí druh zpevněné ho povrchu ve stávají cí niveletě,
- u vegetaČ ní chploch bude oddělena vrchní vrstva od podlo¾ í , ta bude samostatně deponována
a opět pou®ita jako powchová vrstva na zhutněné podlo¾ í do stávají cí nivelety; poté bude
povrch uhrabán, zbaven kamenů azatravné n.
4l DÍ lo musí být provedeno v souladu se smlouvou tak, aby nemělo nedostatky, které by
nezabezpeěovaly funkč nost abránily by vyu¾ ití dí la k urč ené muú č elu.

č l. VIn
Drisledky poru¹ ení smluvní ch ujedn ání
Za nedodňení dohodnuté ho termí nu dokonč ení dí la (etapy dí la) vinou na straně zhotovitele
stanovuje smluvní pokuta ve v ¹ i 1.000,- Kč zaka¾ dÝizapoč aty t den prodlení .

se

č l. Ix
Povinnosti a práva zhotovitele
1l Zhotovitel p evzetí m staveni¹ tě p ejí má v plné m rozsahu odpovědno st za Ť í zení postupu ptaci,
dodr¾ ování p edpisti zaji¹ ť ují cí chbezpeč nost a ochranu zdraví a ¾ ivota p i-práci i-osob
vYskYtují cí ch se vokolí stavby, a dále za dodr¾ ování hygienick;ch apo¾ ámí ch p edpisti a
po ádku na staveni¹ ti.
2l Zhotovitel je povinen obstarat ve¹ ker,. stavební a montá¾ ní materiál pot ebn; k provádění
stavby.

3l Zhotovitel je povinen vé st stavební dení k v souladu s po¾ adavky stavební h o zákona.
41 7,hotovitel je povinen a objednatel oprávněn provádět prribě¾ né kontroly provádění dí la lx
ka¾ dodenně.

5l Zhotovitel je povinenvyzvat

a prové st prohlí dku dí la min lx
,zw
v
k provedení prohlí dky ěiní l000 Kč .
6/ P í lohou je harmonogram postupu prací .

č t.

Q

dně. Sankce za neprovedení

x

Splnění smlouvy a p edání dí la

|l

Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dí lo provedení m dí la v souladu s podmí nkami té to
smlouvy. MÍ stem plnění je mí sto, kde je dí lo zhotovováno, tj. v katastrální m zemí Velká
Ledhuje, na pozemcí ch dle vykresu Situace stavby z projektové dokumentace uvedené v ěl. il.
2/ DÍ loje dokonč eno, je-li provedeno ádně, bezvad:, které by samy o sobě nebo ve spojení s
jin mi bránily jeho plynulé mu a bezpeěné muu¾ í vání kestanovené mu č elu.

Samostatné odvodnění poldrů
Stav: Hotovo
Termín: 2015
Zhotovitel: Zdeněk Klíma, Suchý Důl 118, 549 62 Suchý Důl
Předpokládaná cena: 1.900.000,- Kč vč. DPH
Skutečná cena: 2.168.705,90 Kč vč. DPH

č t.

xI

d

Odstoupení od smlouvy
l/ Objednatel i zhotovitel

má právo odstoupit od smlouvy, změní -li se po uzavření smlouvy její
základní Úč el, v dů sledku podstatné změny okolností , za nich¾ byla smlouva uzavřena nebo v

Pří Padě zásahu vy¹ ¹ ímoci (viz č l. III odst. 3/). Podstatnou změnou okolností z pohledu
zhotovitele je i skuteč nost, kdy objednatel neproká¾ e finanč ní krytí prováděné ho dí la,
pří padně se dostane do prodlení se splácení m ceny zadí lo nebo její č ásti del¹ í mne¾ |5 dnů po
lhŮtě splatnosti. V takové m pří padě je zhotovitel oprávněn přeru¹ it práce, ani¾ by se tí m dosial
do prodlení s plnění m svých závazki (viz č l. III odst. 2l),při prodlení del¹ í mne¾ 30 dnů po
lhŮtě splatnosti je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud se smluvní strany

nedohodnoujinak.
2l Y Pří padě odstoupení objednatele od smlouvy, nále¾ í zhotoviteli cena ji¾ provedených prací .
TÍ mto není dotč eno právo na náhradu ¹ kody zhotovitele, přič em¾ se za náhradu Stoay
Povť uje dle zé kona pouze ú hrada ú č elněvynalo¾ ených nákladů spojených s pří pravou prací
nerealizovaných do odstoupení od té to smlouvy.
3/ Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v pří padě podstatné ho poru¹ ení smlouvy
zhotovitelem. Zapodstatné poru¹ ení smlouvy se pova¾ uje:
- opakované neplnění sj ednaných termí nů vyplývaj í cí ch z té to smlouvy,
- jestli¾ e zhotovitel provádí dí lo opakovaně nekvalitně č i vadně, nebo způ sobem, kteý je
v rozporu s touto smlouvou.
Objednateli vznikátí mto niárok na náhradu ví cenákladů jí m vynalo¾ ených na dokonč ení dí la a
na náhradu ¹ kody vzniklé prodlou¾ ení m termí nu dokonč ení dí la ve sjednané m rozsahu.
4l Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestli¾ e se zhotovitel dostal do konkurzu nebo
ztratil oprávnění k podnikatelské č innosti, nebo bylo na majetek zhotovitele zahájeno
vyrovnací ří zení .

č t. xII

Vady dí la
l/

OdPovědnost za vady dí la se ří dí ujednání m smluvní ch stran v té to smlouvě a následovně
ustanovení mi obč anské ho zákoní ku,
2lpro uplatnění práva z odpovědnosti za vady dí la je nezbl,tnápí semná reklamace objednatele u
zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpoví dá ztárukou zavaáy dí Ia.
3/ Reklamace musí být uplatněna pí semnou formou, a to doporuč eným reklamač ní mdopisem,
zaslaným na doruČ ovací adresu zhotovitele. V tomto dopisu je objednatel povinen vady
popsat, pří padně uvé st, jak se projevují .
3/ V Pří Padě, ¾ e se bude jednat o vady dí !a, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad ihned (max.
do 24 hodin) po převzetí reklamač ní ho dopisu a práce provede ve lhů tě stanovené dohodou
obou smluvní ch stran. Za nesplnění tohoto termí nu je objednatel oprávněn ú č tovat1000 Kč za
ka¾ dý den prodlení .
4l Y Pří padé , ®e zhotovitel proká¾ e, ¾ e lhů tu pro odstranění vad dle předchozí ch odstavců nelze s
ohledem na technologické postupy, klimatické podmí nky apod. objektivně dodr¾ et, dohodnou
obě strany lhů tu náhradní .
5l Zhotovitel odstraní vady dle předchozí ch odstavců na své náklady tak, aby objednateli
nevznikly ¾ ádné ví cenáklady (¹ kody a náklady).

XIII

"4

č l.
ustanovení závěreč ná

ll

Tato smlouva

je

vyhotovena dvojmo. Smlouva nabývá ú č innostidnem podpisu oběma

smluvní mi stranami.

2l Tam, kde nejsou právní vztahy smluvní ch stran výslovně upraveny, platí ustanovení
obč anské ho zákoní ku.

3/ Smluvní strany smlouvu přeč etly a s její m obsahem souhlasí , nadttkaz č eho¾ připojují své
podpisy.
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DoDATEK
Ví cepráce - mé něpráce ke smlouvé o dí lo
č .ll20l5

objednatel: Město Police nad Metují
Masarykovo náměstí 98,54954 Police nud Meí ují

zastoupený:

Mgr. Ida Jenková,starostka města
kontaktní osoba: Ing. Schulz Pavel, investič ní technik
telefon:
49l 509 999,498 l00 914
272949
tč o:
DIČ :
č .ú ctu:
9005-4629551l0l00

zhotovitel:

zdeněk klí ma
§uchý Dů l 118

zastoupený:

ICO:

p.Klí ma

11054522
DIČ :
CZ 510817048
Telefon:
602 835 232
ve věcech dí la oprávněni jmé nem zhotovitele jednat: p. Klí ma
ve věcech předání dí la oprávněni jmé nem zhotovitele dále jednat: p. Klí ma
telefon: 0602835232

Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je: ,,Samostatné odvodnění poldrů ,, v Polici nad Metu.|í ,

Dodatek-ví cepráce, mé něpráce
Pří lohy: krycí list rozpoč tu

Cena
Cena za zhotovení dí la smlouva (bez DPH):
Ví ceprácermé něpráce
Celkem bez DPH

DPH Celkem

2l

Cena celkem (vč . DPH):
V Suché m Dole dne 30.11.20l5.
zhotovitel

o/o

1494 492,88-Kč
297 826,00-|¹
1 792 318,88-Kč
376 387,00-Kč
2 168 705.90-Kč

