Restaurování sochy Panny Marie v Polici nad Metují
(Patronka národů)
Stav: Dokončeno
Termín: 15. 11. 2021 (dle Dodatku č. 1)
Zhotovitel: SMI-ČR group s. r. o., Tomkova 49, 549 54 Police nad Metují
Odhadovaná cena: 530.000, Kč vč. DPH
Skutečná cena: 433 409,03 Kč bez DPH (tj. 524 424,93 Kč vč. DPH)
Částečně financováno z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Gacensis (Program Interreg V –
A Česká republika – Polsko)
Foto:

Mìhhf Pfedbc fbc Mchheí
Fffc fdegfggfecehù i Ehgfgcddffh Gebbcfhdh

fcbfg cdfbfè fì hggáifí
Mbhbgjefif fáfìhhí 98, 549 54 Pfedbc fbc Mchheí

Pgfdgbf efhcggcd V-A í cheá gcghbedeb - Pfehef

SMLOUVA O DILO
hjbiøcfá cec hhhbfficfí } 2586 b fáhe. jáeffb è , 89 /2012 Sb,, fbè bfheé df jáeffí eh
(cáec ecf ,,Obè Z"), cáec ecf,,Sfefhib"
Tcfhf ggfeceh ec hgfehcdfbfbfiáf Eigfghefh hfdí - Eigfgheýf cffccf ggf gcddffáefí gfjife i gáfbd Ehgfgcddffh
Gebbcfhdh, gcd. è .: Cj.hh.2,45/0.0/0.0/h6a008/OO02484 gfc fájicf ggfecehh ,,Pbhgffeb fágfcÙ".

í í hefhf efhij: 2020 e hù .6

I.

Sfehifí hhgbfi

Nájci:

Mìhhf Pfedbc fbc Mchheí

Sí cef:

Mbhbgjefif fáfìhhí 98, 549 54 Pfedbc fbc Mchheí

Zbhhfhgcfé :

Mdg. Jdøí § efg,fí hhfhhbgfhhb

eí :

ff 272 949

Bbfefifí

hgfecfí :

KB Nábdfc

- Pfedbc

E-fbde:

fch@gfedbcff.bj

Tce. è í hef:

491 509 999

fbc Mchheí , è . ú ,: 9005-4629551,/OL00

Ohfbj fggáifìfé eccfbh jb fbeccfbhcec i hcbdfdbeýbd jáecè dhfhhcbd:
efd. PbiceSbdfej, hce. è .: 606728 382, c-fbde: hbdfej@gfedbcff.bj
(cáec ecf ,,Obeccfbhce" fcbf ,,fbeccfbhce")

Nájci:

SMe-í R dgfhg h.g.f.

Sí cef:
Zbhhfhgcfé :

Tffefib 49,549 54 Pfedbc fbc Mchheí
Mbghdf Sbecgí c, eccfbhce hgfecè ffhhd

eè , feè :

28827627, bZ28827627

Bbfefifí hgfecfí : Rbdcccdhcfbbfe,è .ú .:2O86877LO/5500
E-fbde:

dfcf@hfdbgdgfhg.bj

725 485 677
Tce. è í hef:
Ohfbj fggáifìfé eccfbh jb fbeccfbhcec i hcbdfdbeýbd jáecè dhfhhcbd:
Ofcøce Kfeecgh, hce. è .: 730 595741Zbghbfá ic VR: C 30045 icccfá h Kgbeheé df hfhch i Hgbcbd Kgáefié
(cáec ecf ,,Zdfhfidhce" fcbf ,,jdfhfidhce")

:}d}_E
GEeccdi} d}á }§ eded

H

Eeddddcc-,,"á á eh}}ehk:ccddJcháh*?,a*,ff

-H

ggfeceh ec hgfehcdfbfbfiáf j ggfhhøcceù EFRR ggfhhøccfdbhií f Ehgfgcddffh Gebbcfhdh
Shgáfeb

h jL6

Mìsto police nad Metují
odbor finanè nì správní
Masarykovo námìstí 98 549 54 Police nad
Metují

1-.

2.

zhotovitel prohla¹ uje, ®e je zpù sobilý k øádné mu
a vè asné mu provedení dí la dle té to smlouvy,
¾e
disPonuje takovými kapacitami a odbornými
znalostmi, které jsou tøeba k øádné mu
zhotovení dí la.
Pokud nìkteré práce na sjednané m dí le zajistí
prostøednictví m tøetí ch osob, odpoví dá
za kvalitu prací
a dodávky, jako by dí lo provádìl sám.
smluvní strany prohla¹ ují ,®e identifikaè ní Údaje
uvedené v è lánku l. smlouvy odpoví dají aktuální mu
stavu a ®e osobami jednají cí mi
uzavøení
Smlouvy
Pøi
Jsou osoby oprávnìné k zastupování Smluvní ch
stran bez jaké hokoliv omezení vnitøní mi pøedpisy
Smluvní ch stran. Jaké koliv zmìny ú dajù
uvedených
v È lánku l, SmlouvY, je® nastanou v dobì
ú è innostité to Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny
bez
zbyteè né hoodkladu pí semnì sdìlit druhé
Smluvní stranì.

3.
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té to smlouvy rozumí zadavatel po uzavøení
smlouvy na plnìní veøejné

té to smlouvy rozumí dodavatel po uzavøení
smlouvy na plnìní veøejné

lll. pøedmìt smlouvv
]..

pøedmìtem smlouvy je
závazekzhotovitele svým jmé nem na svù j
náklad a odpovìdnost ve sjednané m
termí nu zhotovit dí lo specifikované v È lánku
tv. sÁlouvy. ,òot*"ne dí lo ve vysoké
kvalitì, prosté vad
a nedodìlkÙ, Pøedat objednateli sjednaným
zpù sobem, a závazekobjednatele poskytovat
souè innost
Pro zhotovení dí la sjednanou Smlouvou a øádnì zhotovené
dí lo pøevzí t a zaplatit za øádné provedení
dí la Smlouvou sjednanou cenu.

lv. pøedmìt dí la

L

zhotovitel se zavazuje dle smlouvy a pokynù
objednatele zahájit výstavbu a dodat dí lo pod
názvem
zakázky (dále jen Dí lo):
"Restaurování sochy Panny Marie v Polic|
nad Metují ''

2.

Rozsah a kvalita Dí la jsou dány:

a)

b)

c)

d)

e)

ffiji:T:Tkým

zámìrem Vypracovaný MgA, Janem È ádou,
ze dne 22.

4.

2o2o, který je

Závazným stanoviskem Mìstské ho Úøadu
Náchod, ze dne 15.6.2o2o,které je pøí lohou
è .6ZD.
zadávací dokumentací (zD), soupisem stavební ch
prací , dodávek a slu¾ eb svýkdzem
výmìr)
dle ust' § 92 odst,

], zákona È , 134/201"6 Sb., o zaaavaniveøejných
zakázei (zzvz)a jeho
Provádìcí ch PøedPisÙ, zj, vYhl. È . 1,69/21,6 Sb., platných
a
ú è innýchv dobì dokonè ení
dokumentace.
Podmí nkami a PøiPomí nkami stanovenými
ve správní ch øí zení chpøí slu¹ nými orgány státní
správy, podm í nkami a pøipomí nkami jiných
veøejnoprávní ch orgá nù .
Pøí slu© nýmiÈ SN, zejmé na pøí slu¹ nýri._è srvp;;
;.;i.;rátorské práce, è srv pro stavební
surovinY, materiálYavýrobky (tøí da72),È stv pro
navrhování a provádìní staveb (tøí da 73),
è sN
Pro È ásti staveb (tøí da 7$ a obecnì závaznými pøedpisy platnými
v dobì provádìní
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øádu, v aktuální m znìní ,
(zejmé na zákonem è .I83l2Oo6Sb., o ú zemní mplánování a stavební m

jeho provádìcí ch pøedpisù , a dal¹ í chpøedpisù upravují cí ch práva a povinnosti stavební ka,
pé è i)adal© Í mipodmí nkamiobjednatele
zejmé na zákonem è .2olLgsl Sb., o státní památkové
jako doporuè ené se tí mto
sjednanými smlouvou. Hodnoty uvedené v tìchto normách
pí semnì jinak,
sjednávají jako závazné , nedohodnou_li se smluvní strany

pøevzal a seznámil se podrobnì s listinami
zhotovitel prohla¹ uje, ¾ e pøed podpisem smlouvy
prohla¹ uje, ¾ e pokud tato zadávací
uvedenými v odst. 2 tohoto è lánku smlouvy, zhotoviteli
a detaily stavby, které bude nutné pro
dokumentace (zD) neøe¹ í nìkteré jednotlivé podrobnosti
sám po dohodì s Objednatelem
zdárnou realizaci a dokonè ení dí la prové st, ¾ e tyto vyøe¹ í
harmonogram zhotovení Dí la, Jaké koliv
v dostateè né mpøedstihu tak, aby øe¹ ení detailù nenaru¹ ilo
jde k tí ¾ iZhotovitele. Zhotovitel Prohla© uje, ®e jemu
zdr¾ ení zpù sobené nedoøe¹ ení m detailu stavby
schopen dle pøedané zD
pøedaná zD je kompletní , a ¾ e je s ohledem na své znalosti a zku¹ enosti

3.

tak, aby mohlo být øádnì u¾ í vánok ú è elu,
zhotovit Dí lo øádnì v po¾ adovanZm rozsahu a kvalitì, tedy
pozdìji namí tat nekvalitu nebo nedostateÈ nost
k nìmu¾ bylo zhotoveno. Zhotovitel není oprávnìn
té to smlouvy vè etnì prací a
podkladù ke zhotovení Dí la. zhotovitel se zavazuje prové st Dí lo dle
v dal¹ í ch dokumentech nebo právní ch
dodávek, které sice nejsou výslovnì popsány v zD nebo
jsou pro øádné provedení Dí la potøebné
pøedpisech uvedených v odstavci 2 tohoto è lánku smlouvy, ale
svých odborných a technických znalostí pøi uzavøení
a Zhotovitelje znal, mohl nebo mìl znát na základì

té to Smlouvy.
4.

zejmé na:
zhotovitel se zavazuje v rámci plnìní podle smlouvy dále dodat
a) doklady o výsledcí ch pøedepsaných zkou¹ ek
b) dodací listy, záruè ní listy, podmí nky u¾ í vání ,
c) originál ú plné hostavební ho dení ku,

osobou
d) reitaurátorskou zprávu vypracovanou povìøenou

práce, dodávky, slu®bY a výkonY, ktených je
Zhotovitel je povinen v rámci plnìní Dí la prové st ve¹ keré
(dokonÈ enÍ )a pøedání DÍ la a uvedení do
tøeba trvale nebo doè asnì k zahájení , øádné mu provedení
povolení k výkoPovým Prací m,
øádné ho provozu (napø. zábory veøejné ho prostranství , zaji¹ tìní
výkoPové ho a PøebYteÈ né ho
skládky
povolení zvlá¹ tní ho u¾ í váníkomunikací , povoiení kácení zelenì,
o likvidaci odPadÙ, Úklid staveni© tì a
materiálu, odvoz tohoto materiálu na skiádku, zaji¹ tìní dokladu
vtomto è lánku uvedené è innosti
odstranìní zaøí zení staveni¹ tì, komplexní ú klid stavby). ve¹ keré
ji¾
jsou
obsa¾ eny v cenì Dí la, zhotovitel
nejsou pova¾ ovány pro ú è elyté to smlouvy za ví cepráce a
o povolení stavby,
podpisem té to Smlouvy pøebí rá ve¹ keré povinnosti stavební ka z rozhodnutí
k plnìní povinností ,
objednatel se zavazuje k poskytování ve¹ keré potøebné souè innosti
výrobkY, o ktených
6. Zhotovitel se zavazulá a ruè í zato, ¾ e pøi realizaci Dí la nepou®ije ®ádný materiál nebo
dle zákona
je v dobì jeho u¾ ití inámo, ¾ e jsou ¹ kodlivé nebo ¾ e neodpoví dají technickýmPo®adavkÙm
pøedpisù ,
è .22/Igg7 Sb,, o technických po¾ adavcí chna výrobky, ve znìní pozdìj¹ í ch
pøedem sjednány formou
být
musí
7. pøí padné zmìny Dí la oproti smlouvì po¾ adované objednatelem
jde o plnìní v rámci smlouvy,
pí semné hododatku k té to smlouvì, jinak se má za to, ¾ e
pù vodnì ve smlouvì, Toto sní ¾ ení
plnìní
sjednaný
8. objednatel má právo jednostrannì sní ¾ itrozsah
v dostateÈ né mPøedstihu Pøed
nebo zámìr tohoto sní ¾ ení musí objednatel oznámit Zhotoviteli
provedení m prací resp. pøed objednání m materiálù a dodávek zhotovitelem,

5.
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9.

Objednatel je oprávnìn jednostrannì mìnit (v dostateè né m pøedstihu pøed jejich provádìní m resp.
objednání m Zhotovitelem) technické øe¹ ení nebo materiál zhotovované ho Dí la nebo jeho è ásti. pokud
cena nové ho technické ho øe¹ ení nebo materiálu bude jiná ne¾ cena pù vodní ho øe¹ ení è i materiálu,
bude o tento rozdí l dodatkem ke Smlouvì upravena celková sjednaná cena Dí la, pøiè em¾ tento postup
bude proveden postupem v souladu se zákonem è .734/20].6 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve
znìní pozdìj© Í chpøedpisù . Toto ujednání si smluvní strany vzájemnì sjednali pro mo¾ nost budoucí
zmìny závazku v re¾ imu § 100 uvedené ho zákona,
]-0. Zhotovitel bere na vìdomí , ¾ e Objednatel mù ¾ ea pøedpokládá,¾ e bude po¾ adovat zmìny Dí la, Tyto
zmìny budou platnì sjednány mezi Zhotovitelem a Objednatelem na základì oboustrannì
potvrzených pí semných soupisù zmìn, upravené ZD ve dvojí m vyhotovení a ocenìní zmìn v ú rovni dle
jednotkových cen jako rozpoè et, je¾ byl vodí tkem pro sjednání pevné ceny Dí la (v pøí Ioze è . 5), polo¾ ky
neobsa®ené v rozpoÈ tu budou ocenìny ve smìrných cenách vydaných ÚRS Praha, platných v dobì
provádìní pracÍ , pøiÈ em® tento postup bude proveden postupem podle zákona è . 134/2016 Sb., o
zadávání veøejných zakázek, ve znìní pozdìj¹ í chpøedpisù ,
11. Zmìny dí la navrhované Zhotovitelem (zmìna materiálù apod.), projedná Zhotovitel se zástupcem
Objednatele a pøedlo¾ í podrobnou kalkulaci mìní cí sjednanou cenu Dí la. o provedení takto sjednaných
zmìn pøedmìtu Dí la musí být uzavøen dodatek ke Smlouvì. Teprve po uzavøení dodatku mohou být
sjednané zmìny realizovány, v opaè né mpøí padì nemá Zhotovitel nárok na jejich ú hradu.
12. Zhotovitel pou¾ ije na zhotovení Dí la materiály l. jakosti a materiály, které mají kvalitu, kterou
Zhotovitel proká¾ e Objednateli pí semným dokladem pøi odsouhlasení soupisu provedených prací .
Dokladem se rozumí dodací listy od pou¾ í vaných materiálù (vè etnì certifikátù a protokolù o shodì)
vystavené pøí slu¹ ným výrobcem.
].3. Zhotovitela Objednatelsivzájemnì potvrzují , ¾ e drobné odchylky odZD, které nemìní celkové øe¹ ení
DÍ la, ani nezvy¹ ují cenu Dí la, nejsou vadami, jestli¾ e byly dohodnuty alespoò souhlasným zápisem do
stavební ho dení ku.
14. Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné zpù sobilosti, bez zbyteè né hoodkladu pí semnì
upozornit Objednatele na nevhodné øe© ení nebo materiál, je¾ mají být pou¾ ity pøizhotovení Dí la.

V. Termí nv plnìní

L

Zhotovitel se zavazuje Dí lo prové st v následují cí ch termí nech:
a) Pøedpokládaný termí n zahájení plnìní veøejné zakázky:

po podpisu smlouvy o dí lo, nejpozdìji

t.3.2o2l
b) Dokonè ení Dí |a a pøedání bezvadné ho Dí la Objednateli:

do 16.7.2021

2.

Pøevzetí staveni© tì i zahájení výstavby bude potvrzeno protokoly potvrzenými Smluvní mi stranami

3.

(mÙ®e být nahrazen izápisem do stavební ho dení ku potvrzeným Smluvní mi stranami).
V pøí padì, ®e Zhotovitel nezahájí , pøeru¹ í nebo zastaví práce vlivem okolností na stranì Zhotovitele
nebo bude v prodlení s plnìní m dle dí lè í chsjednaných termí nù (uzlové ho bodu) o ví ce ne¾ 21 dnù , má

Objednatel, kromì práv uvedených v ostatní ch ustanovení ch Smlouvy, právo od té to Smlouvy
odstoupit.
4. Pokud v prÙbìhu realizace Dí la v dù sledku plnìní podmí nek a pøipomí nek stanovených ve správní ch
øí zení ch pøí slu¹ nými orgány státní správy anebo podmí nek a pøipomí nek jiných veøejnoprávní ch orgánù
dojde k pøeru© ení nebo zastavení prací , bude termí n plnìní Smlouvy po dohodì Smluvní ch stran
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prodlou¾ en dodatkem ke Smlouvì o dobu prokazatelnì nutnou ke splnìní závazných podmí nek a
pokynù .
5.

6.

7.

Zhotovitel se zavazuje Dí lo øádnì a v øádné kvalitì zhotovit a pøedat ve sjednané m termí nu. Pro pøí pad
prodlení Zhotovitele se splnìní m závazku uvedené ho v pøedchozí vìtì z dù vodu le¾ í cí hona stranì
Zhotovitele Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve vý¹ i 0,ZYo celkové ceny dí la za ka®dý zapoÈ ad
den prodlení se splnìní m povinnosti Dí lo øádnì zhotovit a pøedat.
Zhotovitelje povinen v termí nu sjednané m Smlouvou nebo, pokud tento termí n sjednán nenÍ , nejdé le
do 5 dnù od podpisu Protokolu o pøedání a pøevzetí Dí la kompletnì vyklidit a uklidit staveni¹ tì a jeho
okolí tam, kde jsou patrné dù sledky jeho è innosti, vè etnì komunikací a ploch, které u¾ í val. Pøí padné
ponechání materiálu na staveni¹ tiza ú è elemodstranìní vad na dobu pøesahují cí termí nsjednaný pro
vyklizení staveni¹ tì musí být pøedem projednáno s Objednatelem a tí mto odsouhlaseno.
Zhotovitelje povinen se na vyzvání Objednatele zú è astnit ú stní chjednání a mí stní ch ¹ etøení vyvolaných
orgány veøejné moci, jako¾ i poskytovat ve¹ kerou souè innost Objednateli podle pokynÙ tìchto orgánÙ,
pøí padnì podle pokynù Objednatele.

vl. cena dí la
1,.

Cena Dí la specifikované ho v è lánku lV. Smlouvy je sjednána dohodou Smluvní ch stran pro celý rozsah
plnìní poskytované ho Zhotovitelem dle Smlouvy jako cena pevná ve vý¹ i 433 409,03- KÈ (slovy:
è tyøistatøicettøitisí cè tyøistadevìt) bez DPH. K té to cenì bude pøipoè tena v souladu s platnýmidaòovými

pøedpisy DpH ve vý¹ i 91O15,9O- Kè (slovy: devadesátjednatisí cnulapatnáct). Celková cena ve vý© i
524 424,93- Kè (slovy: pìtsetdvacetÈ tyøitisí cÈ tyøistadvacetÈ tyøi)vÈ . DPH. V takto sjednané cenì jsou
zahrnuty ve¹ keré práce, dodávky, slu¾ by, poplatky a výkony dle Smlouvy. Zhotovitel pøebí rá nebezpeè í
zmìny okolností pøi zhotovení Dí la.
2. Ve¹ keré zmìny, doplòky, zú ¾ enínebo roz¹ í øení pøedmìtu plnìní (Dí la) oproti Smlouvou sjednané mu
rozsahu, na návrh Objednatele nebo Zhotovitele, sjednané dodatkem ke Smlouvì pokud v dodatku o
zmìnì rozsahu Dí la nebo v pí semné m soupisu nebude øe¹ ena zmìna ceny Dí la, budou zmìny dí la
ocenìny polo¾ kovì s pou¾ ití mstejných jednotkových cen jako rozpoè et, je¾ byl vodí tkem pro sjednání
pevné ceny dí la (v Pøí loze è . 1). Polo¾ ky neobsa¾ ené v rozpoè tu budou ocenìny ve smìrných cenách
vydaných ÚRS Praha, platných v dobì provádìní prací ,

vll. platební podmí nkv
1.

2,

Nárok na zaplacení ceny Dí la v plné její sjednané vý¹ i vzniká Zhotoviteli øádným provedení m dí la dle
Smlouvy.
Smluvní strany sjednávají ipøes ujednání vodst. 1tohoto è lánku Smlouvy závazek Objé dnatele platit
Zhotoviteli prù bì¾ nì splátky na cenu Dí la sjednanou Smlouvou, a to dle skuteè nì zhotovené ho a
Smluvní mi stranami odsouhlasené ho plnìní Zhotovitele podle Smlouvy, sepsané ho Zhotovitelem v tzv.
soupisech provedených prací v¾ dy za období jednoho kalendáøní ho mìsí ce a odsouhlasené ho
objednatelem. Objednatel se zavazuje platit splátky na cenu Dí la na základì daòových dokladÙ
vystavených Zhotovitelem na podkladì Objednatelem odsouhlasené ho Soupisu provedených prací
doruè ených do sí dla Objednatele. Nárok Zhotovitele na zaplacení splátky na cenu Dí la vzniká
schválení m Soupisu provedených prací Objednatelem. Objednatel se pí semnì vyjádøí k Soupisu
provedených prací do 5 - ti pracovní ch dnù ode dne jeho obdr¾ ení ,
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Daòové dokladY budou sPlòovat ve© keré
nále¾ itosti daòové ho dokladu v souladu
s platnou právní
ú pravou, v pøí padì, ®e faktura nebude
obsahovat nále¾ itosti daòové ho aot t.au,
objednatel je
oPrávnìn vrátit ji Zhotoviteli na doplnìnÍ .
V takové m prrp.oc se pøeru¹ í plynutí
lhù ty splatnosti a nová
lhÙta sPlatnosti zaÈ ne
PlYnout doruè ení m opravené r.ktrrv oni"dnateli.
Faktura bude v¾ dy obsahovat
v pøí loze odsouhlasený Soupis provedených
prací , n, .i"r,oz základì buae
vystavena. Bez tohoto je
faktura neplatná. ka¾ dá faktura musí
být oznaè enaè í slemfrolektu.
spor o mno¾ ství provedené práce. Nedojde-li
mezi otìma smluvní mi stranami k dohodì
pøi
odsouhlasení mno¾ ství nebo druhu provedených
prací , výkonù nebo dodávek, je
zhotovitel oprávnìn
vyú è tovatpouze práce, výkony a dodávky,
u kteryich neoásto k rozporu.
30 kalendáøní ch dnù ode dne doruè ení oprávnìnì

illlT'"'"'.fjijii;,i"i]l;;:i:ø,""onávají splatnost

objednatel Prohla© uje,®e zrealizované
dí lo nebude pou¾ í vánok ekonomické è innosti
a ve smyslu
informace GFØ a MrÈ R ze dne 9, 1,1,2011-,
pro vý¹ e uvedené stavební práce
tedy
nebude
aplikován
re¾ im pøenesené daòové povinnosti podle
§92a zjkona è .2g5/2oo4Sb., o dani z pøidané
hodnoty, ve
znìní pozdìj¹ í chpøedpisù (dále jen
,,Zákonod DPH'').
pokud se stane zhotovitel
nespolehlivým plátcem danì dle
§ 1o6a zákona o DpH, je objednatel
oprávnìn uhradit zhotoviteli za zdanitelné
plnìní è ástku bez DpH a ú hradu
samotné DpH prové st pøí mo
na pøí slu¹ ný ú è etdané ho finanè ní ho
ú øadu dle § 109a zákona o DpH. zaplacení m
è ástky ve vý¹ i danì
a zaplacení m ceny bez DPH Zhotovitelije
sptnìn závazekobjednatele

ffi::l:iJffiff::Zhotovitele

V Pøí Padì Prodlení objednatele s
Plnìní m penì¾ ité povinnosti vuè i zhotoviteli plynoucí
z té to smlouvy
má vìøitel nárok na ú rok z prodlení
z dlu¾ né è ástky
v zákonnJ vý¹ i.

Vlll. Realizace dí la

1'

Zhotoví tel Prohla© uje, ®e ve© keré po®adavky
na stavební pøipravenost objednatele
byly splnìny pøed
PodPisem SmlouvY, Zhotovitel zabezPeÈ Í pro svou potøebu,
na vlastní náklad staveni¹ tì, tj. jeho provoz,
Údr®bu, Poøádek a È istotu
Po celou dobu výstavby.
odstraní neprodlenì ve¹ kerá zneè i¹ tìní
a Po© kození stávají cí chkomunikací , kekterým zhotovitel
aoò
provozem Zhotovitele. odbìry
energií
Pro realizaci dí la si Zhotovitel Projedná samostitnì
, Í .;tr, správci pøí padnì s orgány státní
správy,
náklady na odbìr energií pl"o ,"álir..i
dí la platí zrroiovitet. Toté ¾ platí i v pøí padì
urè ení skládek
materiálù , povolení vybudování objektù
zaøí zení staveni¹ tì apod. zhotoviiel
odpoví dá za ¹ kody
zpù sobené svojí è inností na staveni¹ ti
do doby vyklizení staveni¹ tì.
_ Zhotovitel
2'
v Plné mí øe odPoví dá za bezpeè nost a ochranu
zdraví v¹ ech pracovní kù v prostoru
staveni© tì, odPoví dá za to, ®e v© echny
osoby vyskytují cí se na staveni¹ ti budou
obleè eny do reflexní
vestY' ochranné PøilbY,
Pracovní ho odìvu, obuty do pracovní obuvi a budou
uzivai ocrrranné pomù cky
v souladu s PlatnýmiPrávní miPøedPisy.
Zhotoviielje'povinen zajistitaktuální seznam
v¹ ech pracovní kù
Pøí tomných na stavbì, vÈ etnì pracovní kù svých
subdodavatelù . Seznam pracovní kù
Zhotovitel
aktualizuje v¾ dy podle skuteè né hostavu
pracovní ho dne, Dále zhotovitel
v rámci své è innosti
zodPoví dá za dodr®ování hYgienických
a podmí nek na ochranu ¾ ivotní hoprostøedí ,
je Povinen Pøi realizaci dí la dodr®ovai Pøedpí sù
Zhotovitel
ve¹ keré pi'rrtu¹ ne normy, bezpeè nostní ,
hygienické
a po¾ ární
PøedPisY, ve© keré zákonY a jejich provádìcí vyniá¹ ky,
kterJse týkají jeho è innosti. pokud poru¹ ení m
tìchto pøedpisù vznikne jakákoliv © koda,
nese ve¹ keré vzniklé náklady zhotovitel.
3' Zhotovitel odPoví dá za to, ®e ve© keré odborné
práce vykonávají zamìstnanci
zhotovitele nebo jeho
subdodavatelÙ, mají cí Potøebnou kvalifikaci,
it.tnou'po ..rou dobu výkonu profese. Zhotovitel
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prohlí dce, na základì které
odpoví dá zato,¾ ev¹ ichnijeho pracovní ci byli podrobenivstupní lé kaøské
jsou schopni výkonu práce v urè ené profesi. U profesí , u nich¾ to po¾ aduje právní PøedPis, zaji© » uje
je Zhotovitel povinen na
Zhotovitel pravidelné kontrolní prohlí dky. Doklad o kvalifikaci zamìstnance
po¾ ádání pøedlo¾ it Objed nateli.
prostøednictví m tøetí osobY
objednatelje oprávnìn, pokud Zhotovitel neplní své povinnosti, sám nebo
zejmé na v tìchto
zrealizovat vedlej¹ í a pomocné práce, ú klid, bezpeè nostní opatøení apod. a to
pøí padech:

_

_
_

nedochází k denní mu ú klidu pracovi¹ tì, è i odstraòování odpadÙ vznik|ých È innostÍ Zhotovitele,
bezpeè nosti
a to ani v dodateè né lhù tì stanovené zápisem objednatele, nebo koordinátora
práce ve stavební m dení ku,
pøes pí semné upozornìní objednatele, nebo koordinátora bezpeÈ nosti práce^ve ':1"blÍ I
pøedPisY BOZP, PO a OZP
dení ku, nebo plánu BoZp nejsou ze strany Zhotovitele dodr®ovány
na stavbì

jejich vyÈ Í sleníObjednatel
náklady vzniklé objednateli s vý¹ e uvedenými è innostmi je po
oprávnìn nárokovat u Zhotovitele a zapoÈ Í stna pohledávky Zhotovitele.

lx. provedení dí la. ieho pøedání
vad a nedodìlkÙ a jeho
Závazek øádnì prové st Dí lo dle Smlouvy je splnìn dokonè ení mDÍ la bez
o
pøedání m objednateli. o pøedání a pøevzetí Dí la bude Smluvní mi stranami sepsán Protokol Pøedání
a pøevzetí Dí la.
DÍ la
2. objednatel je oprávnìn pøevzí t Dí lo i s drobnými vadami a nedodìlky. O Pøedání a Pøevzetí
v
nìm®
pøevzetí
dí
la,
pøedání
a
o
s vadami a nedodìlky bude Smluvní mi stranami sepsán Protokol
jejich odstranìnÍ . Pokud se vYskYtnou
budou popsány ve¹ keré vady a nedodìlky, spoleè nì s termí ny na
bude Objednatel
vady nebo (a) nedodìlky brání cí povolení u¾ í váníDí la, zpù sobené Zhotovitelem,
je
dokonÈ
eno, jsou-li
(a)
DÍ
lo
nedodìlkù .
povinen pøevzí t Dí lo a¾ po odstranìní tìchto vad nebo
u®ití ustanovení
odstranìny ve¹ keré vady nebo (a) nedodìlky. Smluvní strany sjednávají vylouÈ ení
stavební
ka,
dozor
technický
pøevzetí
dí
la
té
®
pøedání a
§ 2605 odst. 2 obè Z. Objednatel pøizve k
Objednateli,
pøedání
DÍ
la
3. podpisem protokolu o pøedání a pøevzetí Dí la Smluvní mi stranami dochází k
4. objednatel má vù è izhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve vý© i0,2Yoz celkové cenY dí la bez DPH za
ka¾ dý zapoè atý den prodlení zhotovitele s pøedání m dokonè ené hodí la.
5, V pøí padì, ¾ e Zhotovitel nedodr¾ í jakoukoliv lhù tu pro odstranìní vad a nedodìlkÙ sjednanou
pøi kolaudaci stavbY, zavazuje
v protokolu o pøedání a pøevzetí dí la, nebo sjednanou pro vady zji© tìné
(s|ovy:
tisí c korun È eských) za ka®dý den
se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vý¹ i ]. 0OO,- Kè
Zhotovitel
prodlení s odstranìní m ka¾ dé vady nebo nedodìlku do doby jejich odstranìnÍ . V pøí Padì, ®e
ani ve lhÙtì
neodstraní vady nebo (a) nedodìlky vytè ené Protokolem o pøedání a pøevzetí dí la
je
oPrávnìn
Objednatel
dodateè nì sjednané nebo ve lhù tì do 7 dnù , pokud lhù ta nebude sjednána,
nákladÙ na
vady nebo (a) nedodìlky odstranit sám nebo prostøednictví m tøetí osoby. Náhradu
její vzniklé vý¹ i,
odstranìní vady nebo (a) nedodìlku nese Zhotovitel v plné
na
6, Dí lo je samostatným celkem a bude pøedáváno najednou, vè etnì v¹ ech sjednaných listinzda(zejmé
je
DÍ
lo
provede kontrolu,
è lánek lV. odst. 4 Smlouvy) v pøejí mací møí zení , ve které m Objednate|
øí zení povinnost k dodání
zpù sobilé pøevzetí . pokud bude zji¹ tìna pøi pøejí mce Dí la è i pøi kolaudaÈ ní m
jiných dokladù , zavazuje se Zhotovitel takové doklady dodat bez zbyteÈ né hoodkladu v termí nu
sjednané m s Objednatelem.
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7. V

8.

9.

pøí padì, ®e Zhotovitel nepøedá Objednateli vè as potøebné doklady týkají cí se Dí la, které jsou
nezbytné , È i se proká®e, ®e Zhotovitel nevedl øádnì stavební dení k, zavazuje se Zhotovitel zaplatit
smluvní pokutu ve vý¹ i 1,000,- Kè za ka¾ dý jednotlivý pøí pad.
Zhotovitelje povinen pí semnì vyzvat Objednatele nejmé nì 10 dnù pøedem k pøedání a pøevzetí Dí la.
Zhotovitel je povinen pí semnì vyzvat Objednatele nejmé nì 4 dny pøedem k ú è astina zkou¹ kách,
mìøení ch a dal¹ í chè innostech, pøi nich¾ si Objednatelvyhradil svoji ú è ast.Výzva musí obsahovat kromì
obecných nále¾ itostí termí ny, termí n pøevzetí Dí la nesmí být krat¹ í ne¾ 10 kalendáøní ch dní po doruè ení
výzvy, È as pøevzetí Dí la vmí stì plnìní , vè etnì specifikace dokumentace, která bude pøi pøevzetí Dí la
pøedána Zhotovitelem Objednateli. Objednatel se zavazuje v urè ené mè ase a mí stì se dostavit k
pøevzetí DÍ la, Výzva k pøevzetí Dí la musí obsahovat prohlá¹ ení Zhotovitele o tom, ¾ e Dí lo je zpù sobilé k
pøevzetí , Zhotovitel je povinen pøedat Objednateli takto pøipravené Dí lo nejpozdìji v poslední den
dodací lhù ty (termí nu dokonè ení Dí |a).
V pøí padì, ¾ e Zhotovitel provede Dí lo v krat¹ í mè ase, ne¾ dohodnuté m, zavazuje se Objednatel toto
Dí lo øádnì pøevzí t.

x. výhrada vlastnické ho práva. nebezpeè í ¹ kodvna vìci
1,.

2.

Vlastní kem zhotovované ho Dí la je od poè átku Objednatel, a to od okam¾ iku zabudování materiálu è i
stavební ho prvku do Dí la. Objednatel je v|astní kem zhotovené è ásti Dí la i v pøí padì odstoupení od
Smlouvy a Dí lo (jeho è ást) nelze vzhledem k jeho povaze vrátit Zhotoviteli.
Nebezpeè í ¹ kody na Dí le nese od poè átku Zhotovitel a nebezpeè í ¹ kody na Dí le è i jeho è ásti pøechází na
Objednatele.
a) dnem pøedání staveni¹ tì Zhotovitelem Objednateli v pøí padì odstoupení od Smlouvy, pokud

staveni© tì nebude Zhotovitelem pøedáno, pak dnem, kdy Zhotovitel ukonè il na staveni¹ ti
ve© kerou È innost a zároveò dnem, od které ho zahájil na stavbì è innost jiný zhotovitel, nebo
b) dnem podpisu Protokolu o pøedání a pøevzetí Dí la Smluvní mi stranami.

xl. souè innost obiednatele
1,,

z.

3.

Objednatel se zavazuje, ¾ e Zhotoviteli pøedá staveni¹ tì a doklady (za jejih¾ správnost odpoví dá
objednatel) potøebné k zahájení a realizaci dí la:
- pravomocná rozhodnutí o umí stìní a o povolení stavby,
- vyjádøení veøejnoprávní chorgánù .
Objednatelje oprávnìn kontrolovat provádìní Dí la. Technický dozor (dále TD) Objednatele je zejmé na
oprávnìn:
- kontrolovat, zda práce jsou provádìny v souladu se smluvní mi podmí nkami, PD, pøí sl. normami,
rozhodnutí mi veøejnoprávní ch orgá nù a obecnými právní mi pøed pisy;
- upozoròovat zápisem do stavební ho dení ku na zji¹ tìné nedostatky a kontrolovat termí n a zpù sob
odstranìní
- kontrolovat zaknivané konstrukce, pøejí mat dokonè ené práce a uzavøí t dohodu o opatøení ch
a termí nech k odstranìní zji¹ tìných vad a nedodìlkù .
Nerespektování oprávnìných po¾ adavkù TD Objdnate|e Zhotovitelem, opravòuje objednatele k
zastavení stavby a® do doby sjednání nápravy. Zastavení stavby musí být uè inìno pí semnì zápisem ve
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stavební m dení ku, pøí p. doruè ení m oznámení Zhotoviteli s uvedení m dù vodu, který vedl k zastavení
stavby. V pøí padì opakované ho nerespektování (tj, min. 2x) je Objednatel oprávnìn od Smlouvy
odstoupit.
Za ka¾ dé záva¾ né poru¹ ení pøedpisù BOZP, PO a O®e je Objednatel oprávnìn po¾ adovat na Zhotoviteli
okam¾ itou nápravu a v pøí padì, ¾ e Zhotovitel nezjedná nápravu je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve vý¹ i 2.0OO,- Kè (slovy: dva tisí ce korun è eských) za ka¾ dé jednotlivé
poru¹ ení .Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti pøedmìtnou è innost vykonávat
s cí lem minimalizovat pøí è inya zvý¹ it prevenci pro zamezení jejich opakování .

xll. Dal¹ í povinnosti zhotovitele
,],.

2.

3.

4,

5.

6.

7.

8.

Zhotovitel je povinen zabezpeè it ú è astpovìøených pracovní kù pøi kontrole provádìných pracÍ , kterou
provádí TD a è init neprodlenì opatøení k odstranìní zji¹ tìných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje
Zhotovitele odpovìdnosti za øádné a vè asné plnìní Smlouvy.
Kontrolní dny. Zhotovitel bude informovat Objednatele o stavu rozpracované ho dí la na pravidelných
poradách (kontrolní ch dnech), které bude Objednatel organizovat podle potøeby, minimálné 2x za
mìsí c. Zápisy z tìchto porad bude poøizovat TD.
Stavební dení k. Zhotovitelje povinen plnit povinnosti ulo¾ ené stavební kovi stavby platnými právní mi
pøedpisy, zejmé na vé st ode dne pøevzetí staveni¹ tì stavební dení k, v souladu s ustanovení m zákona È .
183/2006 Sb., o ú zemní mplánování a stavební m øádu (stavební zákon), v platné m znìnÍ . K
po¾ adavkù mObjednatele zapsaným do stavební ho dení ku se Zhotovitel vyjádøí do 3 pracovní ch dnÙ
nebo nejpozdìji do Objednatelem stanovené ho prodlou¾ ené ho termí nu. Toto ustanovení platí i v
opaè né mvztahu tj. Zhotovitel - Objednatel. Za Objednatele budou oprávnìni do dení ku provádìt
zápisy jmenovaní pracovní ci TD, zástupci Objednatele, projektant, za Zhotovitele oprávnìní pracovní ci
urè eni statutární m zástupcem Zhotovitele. Oprávnìné osoby budou uvedeny ve stavební m dení ku.
Zhotovitel se zavazuje prù bì¾ nì(min. 3 dny pøedem) zvát Objednatele ke kontrole v¹ ech pracÍ , které
mají být zakryty nebo se stanou nepøí stupnými. Výzvu je Zhotovitel povinen uÈ init pí semnì ve
stavební m dení ku minimálnì 3 pracovní dny pøed zakrytí m prací . Pøed zakrytí m v¹ ech nepøí stupných
konstrukcí provede Zhotovitel pøedepsané zkou¹ ky dle È Sru, Jestli¾ e se Objednatel nedostaví a
neprovede kontrolu tìchto prací , bude Zhotovitel pokraè ovat v pracech. Jestli¾ e Objednatel bude
dodateè nì po¾ adovat odkrytí tìchto prací , je Zhotovitel povinen toto odkrytí prové st na náklady
objednatele. V pøí padì, ¾ e se pøi dodateè né kontrole zjistí , ¾ e práce nebyly øádnì provedené , hradí
jejich odkrytí a opravu øádnì neprovedených prací Zhotovitel,
pokud è inností Zhotoviteledojde ke zpù sobení ¹ kody Objednateli nebo jiným subjektÙm, je Zhotovitel
povinen bez zbyteè né hoodkladu tuto ¹ kodu napravit uvedení m do øádné ho stavu a není -li to mo®né ,
nahradit ¹ kodu v penìzí ch. Ve¹ keré náklady s tí m spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitelje povinen být nejpozdìji k datu zahájení prací dle Smlouvy poji¹ tìn minimálnì proti © kodám
zpù sobeným jeho è inností a è inností tøetí ch osob podle pokynù Zhotovitele, vè etnì mo®ných © kod
zavinìných pracovní ky Zhotovitele, a to a¾ do vý¹ e ceny dí la.
Kontroly skuteè né hoprovedení (provádìní ) Dí la zaji¹ » ujeobjednatel prostøednictví m povìøené osoby
- Technický dozor stavební ka. Objednatel nezaji¹ » uje trvalý, ale obè asný (náhodný) technický dozor
stavební ka. Zhotovitelje povinnen zajistit v rámci zaøí zeni staveni¹ tì podmí nky pro výkon technické ho
dozoru stavební ka a autorské ho dozoru projektanta,
V pøí padì, ¾ e Zhotovitel nesplní ustanovení bodù 1a¾ 6 tohoto è lánku, zavazuje se Zhotovitelzaplatit
lE
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smluvní pokutu ve vý¹ i ]..000,- Kè za ka¾ dý jednotlivý pøí pad.
Zmìna poddodavate|e, pomocí které ho zhotovitel prokazoval ve výbìrové m øí zení splnìní kvalifikace
je mo¾ né jen ve výjimeè ných pøí padech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splòovat
kvalifikaci minimálnì v rozsahu, v jaké m byla prokázána ve výbìrové m øí zení .

xlll. zárukv
Zhotovitel zodpoví dá za to, ¾ e Dí lo je provedené øádnì v souladu s touto Smlouvou, È Sru (zejmé na
pøí slu¹ nýmiÈ Sru pro stavební suroviny, materiály a výrobky (tøí da 72), È Sru pro navrhování a provádìní
staveb (tøí da 73), È Sru pro è ásti staveb {tøí da 74)), rozhodnutí mi orgánu státní správy a platnými
právní mi pøedpisy a doporuè ení mivztahují cí mise k pøedmìtu Dí la.
2. Záruè ní doba. Zhotovitelse zavazuje, ¾ e Dí lo bude mí t sjednané a obecnì po¾ adované vlastnosti ipo
splnìní té to Smlouvy, a to po dobu tzv. záruè ní doby v dé lce 60 mìsí cù ,s vyjí mkou dodávky
komponentù a/nebo zaøí zení a/nebo pøedmìtù , pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelnì
jednostrannì stanovil záruè ní dobu jinou, minimálnì v¹ ak 24 mìsí cù .Zhotovitel zpracoval seznam
tìchto komponentù (zaøí zení , pøedmìtù ) s uvedení m dé lky záruè ní doby. Pokud není komponent
uvedenývtomto seznamu, vztahuje se na nìj smluvní záruka dle té to Smlouvy, Záruè ní doba poè í ná
bì¾ et pøedání m Dí la dle Smlouvy.
3. Po dobu záruè ní doby má Objednatel právo po¾ adovat a Zhotovitel povinnost bezplatnì odstranit
pí semnì vytè ené vady dí la, které Zhotovitel zjistí kdykoliv bìhem záruè ní doby, pokud Objednatel
v souladu se zákonem a v dù sledku jednání Zhotovitele neuplatní jiná práva z odpovìdnosti za vady.
Objednatel mù ¾ eprávo z vadné ho plnìní uplatnit u soudu, vytk|-|i vadu u Zhotovitele kdykoliv
v prù bìhu záruè ní doby. Smluvní strany vyluè ují u¾ ití ustanovení § 26].8, § 21,12 a 2629 odst. 1 Obè Z,
4. Reklamace vad vzniklých v záruè ní dobì uplatní Objednatel pí semnì u Zhotovitele, v reklamaci musí
být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují . Dále v reklamaci Objednatel mù ¾ euvé st své
návrhy, jakým zpù sobem vadu odstranit. Návrhem není Zhotovitel vázán, je v¹ ak povinen vady
odstraòovat tak, aby do¹ lo k jejich ú plné muodstranìní .
5, Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranìní reklamované vady nebrání cí u¾ í vánídí la nejpozdìji
do 72 hodin od doruè ení pí semné reklamace Objednatele Zhotoviteli a tyto vady odstranit do 5
kalendáøní ch dní od zahájení prací na odstranìní reklamované vady, nedohodnou-li se smluvní strany
1.

pí semnì jinak.

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranìní reklamované vady brání cí øádné mu u¾ í vání dí la
nejpozdìji do 24 hodin od doruè ení pí semné reklamace Objednatele Zhotoviteli a tyto vady odstranit
do 3 kalendáøní ch dní od zahájení prací na odstranìní reklamované vady, nedohodnou-li se smluvní
strany pí semnì jinak.
7. Doba od uplatnìní práva z odpovìdnosti za vady a¾ do doby odstranìní vady se nepoè í tádo záruè ní
doby dané è ásti Dí la; po tuto dobu tedy záruè ní doba nebì¾ í .V pøí padì odstranìní vady dodání m
náhradní ho plnìní bì¾ í pro toto náhradní plnìní nová záruè ní doba, a to ode dne pøevzetí plnìní
Objednatelem.
8. Pokud Zhotovitel nesplní sjednaný termí n pro odstranìní vady brání cí øádné mu u¾ í vánídí la, je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý¹ i 5 000,- Kè (slovy: pìt tisí c korun è eských) za ka¾ dou vadu
a den prodlení se sjednaným termí nem.
9. Pokud Zhotovitel nesplní sjednaný termí n pro odstranìní vady nebrání cí øádné mu u¾ í vání dí la, je
6.
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Kè (slovy: dva tisí ce korun è eských) za
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vý¹ i 2 oo0,ka¾ dou vadu a den prodlení se sjednaným termí nem,
termí nu, má objednatel dále právo po¾ adovat slevu
10. pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednané m
pokud se nerozhodne vadu Dí la odstranit sám na náklad
z ceny Dí la odpoví dají cí vadné mu plnìní ,
zhotovitele.
k zásahù m do provedené ho Dí la' které
11. po dobu trvání záruè ní dobynesmí dojí t bez vìdomí zhotovitele
mìní nebo naru¹ ují jeho charakter,
pokud zhotovitel neodstraní jakoukoliv vadu ve sjednané m
12, smluvní strany výslovnì sjednávají ,
je objednatel oprávnìn, kromì uplatnìní
termí nu a nedojde k jiné dohodì o termí nu odstranìní vady,
uvá¾ ení odstranìní vady zajistit tøetí osobou
smluvní pokuty nebo slevy z ceny Dí la, podle vlastní ho
Zhotoviteli ve© kerounáhradu ÚÈ elnì vYnalo®ených
nebo výmìnou vìci za beivadnou a nárokovat na
na právní zastoupení poskytnuté objednateli
nákladù na odstranìní vady, vè etnì náhrady nákladù
vady Dí la. zhotovitel je povinen náhradu ú è elnì
k uplatnìní jeho práva na bezplatné odstranìní
do 10 dnù od doruè ení výzvy objednatele
vynalo¾ ených nákladù zaplatit objednateli ve lhù tì
vý¹ i nákladù a jejich ú è elnosti,záruè ní doba na
kzaplacení . souè ástí výzvymusí být listiny svìdè í cí o
poè í nají cídatem uplatnìní reklamace a konè í cí dnem
reklamované è ásti dodávky se prodlu¾ uj" á oonu
odstranìní vady.
è ást pøedmìtu Dí la uká¾ e jako vadná' nebo nedosáhne
13. Jestli¾ e se v prù bìhu záruè ní doby nìkterá
na po¾ adavek objednatele opravena nebo
pøedpokládaných parametrù è i funkcí , bude zhotovitelem
dnem té to pøejí mky zaè ne bì¾ et nová záruè ní
vymìnìna a objednatelem znovu pøevzata, pøiè em¾

dobatoutosmlouvouvý¹ esjednanánazmí nìnouè ástpøedmìtuDí la.
osoby,
pøevé st práva zodpovìdnosti za vady na tøetí osobu nebo
14, objednatel je oprávnìn jednostrannì
ú è inky
souhlasí
,
tí
mto
ia vady na tøetí osobu è i osoby
Zhotovitel s pøevodem práv zodpovìdnosti
o té to skuteè nosti vyrozumìn,
pøevodu vù è izhotoviteli nastávají v okam¾ iku, kdy byl
vzniklé z uplatnìných vad v prù bìhu záruè ní doby,
15. zhotovitelje povinen uhradit náhrady ¹ kody
na základì odstoupení od té to smlouvy nebo
16. v pøí padì zániku právní ch ú è inkùté to smlouvy
jakost,
odpovìdnost za vady Dí la, vè etnì záruky za
na základì jiné právní skuteè nosti, nese zhotovitel
pøedány do dne zániku právní ch ú è inkùsmlouvy nebo
u tìch è ástí Dí la, které ji¾ byly samostatnì
zhotoveny a Objednatelem zaplaceny,
Dí la se záruè ní doba DÍ la nebo jeho È ásti Prodlou®Í
17. V pøí padì opravy nebo výmìny vadných è ástí
mohlo
v dù sledku zji¹ tìné vady u¾ í vánovù bec nebo
o dobu, po kterou nemohlo být Dí lo neú o ;eho è ást
býtu®í vánojenvrozsahuni¾ ¹ í mne¾ projektované mpodleSmlouvy.
doby, pøiè em¾ i reklamace odeslaná objednatelem
18. Reklamaci lze uplatnit do poslední ho dne záruè ní
v poslední den záruè ní doby se pova¾ uje za vè as uplatnìnou,

xlv. ostatní uiednání

1.

kromì vý¹ e uvedené ho a kromì pøí padù
objednatel je oprávnìn odstoupit od té to smlouvy,
pøí padì :
uvede ných v usta noven í § ZOO2 Obè Z té ¾ v

øí zení na majetek Zhotovitele, je-li
je_li u pøí slu¹ né hosoudu podán návrh na zahájení insolvenÈ ní ho
pro nedostatek majetku;
prohlá¹ en ú padek zhotovitele nebo je_li tento návrh zamí tnut
- Zhotovitel je v likvidaci,

_

-bude-liplnìní Zhotoviteleopakovanìvykazovatvady,nanì¾ objednatelZhotoviteleopakovanì

lhù tì nápravu,
(nejmé nì 2x) upozorní , pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené
pro
k pobytu na ú zemí è R a pracovní povolení
_ je_li dí lo realizováno pracovní ky, kteøí nemají povolení
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mí sto provádìní Dí la,
poru¹ í -liZhotovitelopakovanì (nejmé nì 2x) pøedpisy BOZP, PO nebo O®P,
- pøes opakovaná (nejmé nì 2x) upozornìní Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak znemo¾ ní
provádìní kontrol a zkou¹ ek dí la nebo jeho è ásti,
- Zhotovitel opakovanì (nejmé nì 2x) nerealizuje Dí lo podle té to Smlouvy nebo opakovanì zanedbává
realizaci svých povinností daných touto Smlouvou,
- Zhotovitel je prodlení s plnìní m Dí la, termí nu jaké hokoliv tzv. uzlové ho bodu o ví ce ne¾ 21 dnù ,
- Zhotovitel zásadní m zpù sobem nedodr¾ el jakost, garantované parametry è i záva¾ né poru¹ il
technologickou kázeò,
- Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání , odmí tá nebo není schopen obstarat potøebné vìci,
slu¾ by nebo pracovní sí ly na realizaci a dokonè ení dí lav souladu s touto Smlouvou,
- pou¾ ití pøedaných podkladù k jiným ú è elù mne¾ je uvedeno v té to Smlouvì nebo jejich poskytnutí
tøetí osobì bez vìdomí Objednatele,
- neoprávnìné zastavení è i pøeru¹ ení prací na ví ce jak 7 dní na stavbì nebo provádìní Dí la zpù sobem,
ktený zjevnì neodpoví dá dohodnuté mu rozsahu Dí la nebo termí nu plnìní Dí la,
- neprovádìní klientských zmìn po¾ adovaných Objednatelem, maøení projednávání klientských zmìn,
na které byl Zhotovitel Objednatelem alespoò jednou upozornìn.
Zhotovitel je oprávnìn odstoupit od té to Smlouvy, kromì vý¹ e uvedené ho a kromì pøí padù
uvedených v ustanovení § 2OO2 Obè Zté ¾v pøí padì:
- je-li u pøí slu¹ né hosoudu podán návrh na zahájení insolvenè ní hoøí zení na majetek Objednatele, je-li
prohlá¹ en ú padek Objednatele nebo je-li tento návrh zamí tnut pro nedostatek majetku,
- pokud Objednatel i pøes pí semné výzvy neposkytuje sjednanou souè innost nebo jinak svojí è inností
brání v øádné m zhotovování Dí la, pro tento pøí pad není neplacení sporných nebo vadných è ástí Dí la
posuzováno jako neposkytování souè innosti.
Odstoupení od Smlouvy musí být uè inìno pí semnì, doruè eno druhé Smluvní stranì, pøiè em¾ ú è inky
odstoupení nastávají dnem doruè ení pí semné hooznámení o odstoupení a Smlouva se ru¹ í k tomuto
dni. Odstoupení od Smlouvy se týká nesplnìné ho zbytku Smlouvou sjednané ho plnìní .
V pøí padì odstoupení od té to Smlouvy Objednatelem nebo Zhotovitelem Smluvní strany sjednávají , ¾ e
si ponechají vzájemná plnìní poskytnutá podle Smlouvy do data ú è inkùodstoupení od smlouvy (viz
ujednání o výhradì vlastnické ho práva). Objednatel není povinen vrátit doposud zhotovené Dí lo, jeho
è ást, stavební materiál ji¾ Zhotoviteli zaplacený, Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli ve¹ keré
odsouhlasené práce a dodávky (poní ¾ ené o Pozastávky) a dále doposud neodsouhlasené práce a
dodávky dodané Zhotovitelem v souladu se Smlouvou do data odstoupení od Smlouvy za ceny
sjednané Smlouvou (viz polo¾ kový rozpoè et), poní ¾ enéo è ástku ve vý¹ i LO% z ú è tovanéceny za
provedené práce a dodávky dí la (Sleva z ceny dí la). Smluvní strany sjednávají Slevu z ceny Dí la dle
pøedchozí vìty jako kompenzaci na pokrytí nákladù na odstranìní vad a ¹ kod vzniklých nedokonè ení m
Dí la, nerozhodno, zda byly Objednatelem vyè í sleny nebo uplatnìny. Pokud bude na základì znalecké ho
posudku zaji¹ tìné ho podle è lánku XV. odst. 11. Smlouvy zji¹ tìn nárok na Slevu z ceòy Dí la vy¹ ¹ íne¾
1O%,bude Zhotovitelem poskytnuta vy¹ ¹ í Slevaz ceny Dí la zji¹ tìná podle znalecké ho posouzení .
Smluvní strany se zavazují k datu ú è inkùodstoupení od Smlouvy poøí dit kompletní inventuru Dí la, tzn.
soupis skuteè nì dodané ho Dí la a materiálu, sepsat vady a pøí padnì Dí lo a materiál, je¾ nebyl dodán.
Tento soupis bude zdokumentován fotografiemia filmovým záznamem.
Na základì inventurní ho soupisu bude provedeno vyú è tování nedokonè ené hoDí la a pøí padný doplatek
doposud nezaplacené è ásti ceny Dí la.
Smluvní strany sjednávají pro pøí pad odstoupení od Smlouvy, ¾ e kromì nárokù dle ustanovení § 2005
odst. 2 Obè Z i po odstoupení od té to Smlouvy mají zájem na trvání dohody obsa¾ ené ve Smlouvì, a to
-
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3,

4.

5.

6.

7.
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jakost Dí la, dohody o smluvní ch pokutách, vè etnì
zejmé na dohody o cenì Dí la, dohody o zárukách za
v¹ ech ujednání obsa¾ ených v tomto è lánku Smlouvy,
od Úè inkù odstoupení
8. zhotovitelje dále povinen pøedat objednateli ve lhù tì bez zbyteè né hoodkladu
k DÍ lu, zí skané za dobu trvání
od Smlouvy ve¹ keré dokumenty, atesty a jiné listiny vztahují cí se
provedení Dí la. Nepøedání listin uvedených
ú è innosti té to smlouvy, jako¾ i listiny pøedané zhotoviteli k
(slovY: Padesáttisí c korun È eských),
v pøedchozí m je sakcionováno smluvní pokutou ve vý¹ i 20.0OO,-KÈ
ve lhÙtì uvedené v PÍ semné výzvì,
kterou je Zhotovitel povinen zaplatit k pí semne výzvì Objednatele
pokuty,
pokud listiny uvedené vý¹ e nepøedá ve lhù tì pro zaplacení smluvní
pøí
stupu na staveni¹ tì pouze za
k
je
oprávnìn
9. okam¾ ikem odstoupení od smlouvy zhotovitel
Zhotovitel je Povinen do ],0
pøí tomnosti pracovní kù objednatele nebo tøetí osoby (hlí dací agentury).
v|astnictví , popøí padì sjednat odkup
dnù od ú è inkùodstoupení ze staveni¹ tì odstranit vìci ve své m
lhù tì je zhotovitel povinen pøedlo¾ it
nebo zpù sob u¾ í vánítìchto vìcí nástupcem zhotovitele. v té to
poskytnout souÈ innost pøi cesi smluv o dodávkách
doklady o ú hradì energií , vody jejich dodavatelù m a
povinnostije Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
na nástupce Zhotovitele. V pøí padì nesplnìní té to
povinnosti vznikly,
ve¹ keré náklady a ¹ kody, které mu v souvislosti s poru© ení mté to
nebo jeho subdodavatelÙ udìlena
10, Bude-li objednateli z dù vodù stojí cí ch na stranì Zhotovitele
a bezPeÈ nosti zdraví Pøi Práci,
finanè ní pokuta orgánem è innýmv oblasti ¾ ivotní ho prostøedÍ , ochrany
právní ch pøedpisù è i
platných
poru¹
ení
za
po¾ ární ochrany, pøí padnì jiným orgánem státní správy,
nahradit zaplacenou
povinen
je
Zhotovitel
jiných povinností pøi výstavbì realizované dle té to Smlouvy,
proti pohledávce Zhotovitele,
pokutu objednateli v plné vý¹ i. objednatelje oprávnì pokutu zapoÈ Í st
s obsahem schváleným
tabuli
vlastní reklamní
11. Zhotovitel je oprávnìn umí stit na staveni¹ ti
Objednatelem.
odstoupit od Smlouvy v plné m nebo
12. objednatel je oprávnìn bez sankcí ze strany Zhotovitele
nebo è ásteè né munezaji¹ tìní
è ásteè né mrozsahu, dojde_li ze strany objednatele k ú plné mu
na zaplacení Pomìrné È ásti cenY dí la
financování výstavby. V tomto pøí padì má Zhotovitel nárok
u© lé hozisku
odpoví dají cí rozsahu provedené ho Dí la, ale nemá nárok na uplatnìní jakýchkolisankcí È i
vù è iObjednateli.
uvedených pøí padech je objednatel oprávnìn
13. v pøí padì odstoupení objednatele od smlouvy ve vý¹ e
jeho è ást dokonÈ it, pøí padnì oPravit nebo jinak uvé st
sám nebo prostøednictví m tøetí osoby Dí lo nebo
PøevY© ují cícenu DÍ la
do souladu s podmí nkami Smlouvy. V takové m pøí padì v¹ echny náklady
DÍ la È ijeho È ásti do souladu se
sjednanou dle té to Smlouvy spojené s dokonè ení m nebo uvedení m
objednatelje oprávnìn odeÈ Í stze
Smlouvou uhradí ZhotoviteI na základì pí semné výzvy objednatele.
na Úhradu vý© euvedených nákladÙ,
svých finan è ní chzávazkù vù è iZhotoviteli své finanè ní nároky
jeho È ásti do souladu se Smlouvou bude vy®adovat,
Pokud si to dokonè ení nebo uvedení Dí la nebo
odstraní dí lo nebo jeho È ást Zhotovitel na své náklady a v rozsahu po¾ adované m objednatelem
Zhotovitel uhradí
jestli¾ e tak ve lhù tì stanovené objednatelem neuè iní ,budou souÈ ástí nákladÙ, které
provedené ho DÍ la nebo jeho È ásti,
objednateli i náklady na è ásteè néè i ú plné odstranìnÍ Zhotovitelem
mu SmlouvoÚ, Objednatel má
Tí mto ustanovení m nejsou dotè eny ostatní nároky Objednatele dané
právo po¾ adovat slevu z ceny Dí la, mí sto
v pøí padì odstoupení od té to smlouvy i u odstranitelných vad
jejich odstranìní .
zhotovitel zavazuje zaplatit zpù sobem a ve
14. Jakoukoliv v té to smlouvì sjednanou smluvní pokutu se
pokuty doruÈ ené
lhù tì splatnosti uvedené v pí semné výzvì objednatele k zaplacení smluvní
pokutì nemá vliv na nárok objednatele na
Zhotoviteli. Jaké koliv ujednání v té to Smlouvì o smluvní
je oPrávnìn vYÚÈ tované
náhradu ¹ kody zpù sobené poru¹ ení mpovinnosti Zhotovitele, Objednatel
splatné i nesplatné pohledávky
smluvní pokuty zapoè í tatjednostranným ú konem na oprávnìné
nezbavuje Povinnosti sPlnit závazek
Zhotovitele vù è iobjednateli. Zaplacení smluvní pokuty Zhotovitele
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zaji¹ tìný smluvní pokutou (napø. dodat listiny).
15. Pro pøí pad, ®e Zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost podle Smlouvy, je Objednatel oprávnìn po
uplynutí sjednané lhÙty prové st sjednanou è innost nebo zajistit sjednaný výsledek sám nebo
protøednictví m tøetí osoby. Zhotovitel se zavazuje zaplatit náhradu nákladù vzniklých Objednateli
z takové è innosti Objednatele, vè etnì náhrady nákladù na právní zastoupení poskytnuté Objednateli
k uplatnìní jeho práva. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli náhradu ¹ kody a/nebo náhradu
nákladù ve lhù tì do 10ti dnù od doruè ení pí semné výzvy k ú hradì,
].6. Smluvní strany sjednávají , ¾ e ve¹ keré vzájemné , splatné i nesplatné penì¾ ité pohledávky jsou
oprávnìny jednostrannì vzájemnì zapoè í st. Nelze zapoè í sttvrzené pohledávky Zhotovitele na
zaplacení ceny Dí la (jeho è ásti) pokud je spor o rozsah zhotovení a/nebo kvalitu zhotovení ú è tované
è ásti Dí la.
17. Zmìnit subdodavatele, pomocí které ho zhotovitel prokazoval ve výbìrové m/zadávací m øí zení splnìní
kvalifikace, je mo¾ né jen ve výjimeè ných pøí padech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí
splòovat kvalifikaci minimálnì v rozsahu, v jaké m byla prokázána pù vodní msubdodavatelem ve
výbì rové m/zadávací m øí zení .

xv. závìreè ná ustanovení
1,.

Rozhodné právo. Vztahy meziSmluvní mistranamivýslovnì neupravené Smlouvou se øí dí zejmé na
re¾ imem Obè Z (zákona è í slo89/2OI2 Sb., ve znìní platné m k datu podpisu Smlouvy), dále zákonem è ,
1,83/2006 Sb., o ú zemní mplánování a stavební m øádu (tzv. stavební m zákonem), provádìcí mi
vyhlá¹ kami ke stavební mu zákonu a dal¹ í miobecnì závaznými právní mi pøedpisy vztahují cí mise
k pøedmìtu plnìní podle Smlouvy. Smluvní strany výslovnì vyluè ují u¾ ití ustanovení § 2609 odst. ].
obè Z.

2. Platnost a ú è innostSmlouvy, Smlouva nabývá platnosti a ú è innostidnem její ho podpisu Smluvní mi

stranami. Smlouva byla schválena radou mìsta dne 29. 9.2020,ìj,9l!8RMl2O2O
3. Úplná dohoda. Smlouva, vè etnì dále uvedených pøí loh, pøedstavuje ú plnou dohodu meziSmluvní mi
stranamia nahrazuje a ru¹ í ve¹ kerédøí vìj¹ í dohody Smluvní ch stran, pí semné i ú stní ,ú mluvy a
nabí dky s výjimkou tìch, které jsou výslovnì zaè lenìny do Smlouvy nebo na které Smlouva výslovnì
odkazuje. Smlouva byla vyhotovena ve è tyøech stejnopisech , z nich¾ po dvou stejnopisech obdr¾ í po
její m uzavøení ka¾ dá Smluvní strana.
4. Souè ástí Smlouvy, bez ohledu na skuteè nost, zda jsou ke Smlouvì pevnì pøipojeny è i nikoliv, jsou

Pøí lohy è . 1a è . 2 za podmí nky, ¾ e tyto pøí lohy jsou za pøí slu¹ ným textem v pøí loze opatøeny podpisem
osoby oprávnìné k jednání za Zhotovitele a Objednatele. Pro pøí pad rozporu nìkteré ho ujednání
obsa®ené ho zároveò ve Smlouvì

iv Pøí loze, Smluvní strany sjednávají pøednost ujednání obsa¾ ené ho

ve Smlouvì.
5.

Zmìna smlouvy. Smlouva mù ¾ ebýt zmìnìna pouze formou pí semných dodatkù podepsaných
smluvní mi stranami.

6, Salvatorní klauzule. Pokud bude jaké koliv ujednání Smlouvy shledáno jako neplatné , nezákonné nebo

nevynutitelné , platnost a vynutitelnost zbývají cí chujednání tí m nebude dotè ena, Smluvní strany se v
takové m pøí padì zavazují pøijmout ujednání , které je v souladu s právní mi pøedpisy a které co nejví ce
odpoví dá obsahu a ú è elupù vodní ho ujednání . ®aana ze Smluvní ch stran nebude pøijetí takové hoto
nové ho ustanovení podmiòovat poskytnutí m jaké koli výhody è i zvlá¹ tní ho plnìní v její prospìch.
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postoupit Právo nebo
7, postoupení práv ze smlouvy.¾ aana Smluvní strana není oprávnìna

závazek

pí semné ho souhlasu druhé Smluvní
vyplývají cí z té to Smlouvy nebo ¾ ádnou jejich è ást bez pøedchozí ho
strany,
pohledávkY vYPlývají cí z té to
8. Zatí ¾ enípohledávky zástavní m právem. Zhotovitel není oprávnìn pou®Í t
jiné zaji¹ tìní svých závazkÙ È iPlnìní vÙÈ itøetí osobì bez
Smlouvy vù è iobjednateli jako zástavu è i jako
pøedchozí ho pí semné hosouhlasu Objednatele,
provádìna
9, Korespondence Smtuvní ch stran. Smluvní strany se dohodly, ®e ve© kerákorespondence
jedné Smluvní
datovou schránkou nebo elektronickou zprávou s platným elektronickým PodPisem
skuteÈ né ho
dnem
nebo
schránky
strany druhé stranì je ú è innádnem skuteè né hodoruè ení do datové
pod pise m.
doruè e n í e le ktronické zprávy s platným ele ktron ickým
v¹ echny informace, skuteè nosti,
1o,ochrana obchodní ho tajemství . zhotovitel bere na vìdomí , ®e
objednatele ve smyslu
ve¹ kerá dokumentace týkají cí se dí la je pøedmìtem obchodní ho tajemství
ustanovení § 1730 odst, 2 obè Z,
ustanovení § 504 obè Z a tento je pova¾ uje za dù vìrné ve smyslu
její
¾
oprávnìní vypl'ývá z Pøí slu© nýchPrávní ch
Výjimku tvoøí informace vy¾ ádané tøetí ml osobami,
pøedpisù .

øe© it nejdøí ve smí rným
11.Øe¹ ení sporù . Smluvní strany se zavazují ve¹ keré spory zté to Smlouvy
ze stavebnictví
jednání m. pokud bude pøedmìtem sporu odborná otázka, vy¾ adují císpeciální znalosti
zpracování znalecké ho
(spor o cenu, jakost, kvalitu, termí ny atp.) zavazuji se Smluvní strany zajistit
stran na znalci, bude
posouzení znalcem zvoleným na základì dohody stran. Nedojede-li k dohodì
stran. Znalecký Posudek
znalec urè en losem provedeným z navrhovaných znalcù za ú è astizástupcÙ
Náklady znalecké ho posudku
bude objednán do 10 dnù od vzniku sporu, který nelze vyøe© it dohodou.
øí dit závìry znalecké ho
nesou Smluvní strany ka¾ dá rovným dí lem. Smluvní strany se zavazují
mí stnì Pøí slu© nýmisoudY,
posouzení . Spory, tteié se nepodaøí vyøe¹ it smí rem, budou øe¹ eny vìcnì a
je sjednána v dé lce 4 let
12.promlè ení . promlè ecí lhù ta práv z té to smlouvy
kontrole, ve znìní Pozdìj© Í chPøedPisÙ,
13.Zhotovitel je na základì § 2e) zákona è .3lolzoolSb, o finanè ní
výkonu finanè ní kontroly,
spolupù sobit pøi

osobou

povinnou

vÈ etnì ÚÈ etní ch
Zhotovitelje povinen uchovávat ve¹ kerou dokumentaci souvisejí cí srealizací Projektu
lhÙta del© Í ,
stanovena
pokud
je v è eských právní ch pøedpisech
dokladù minimálnì do konce roku 2030.
po®adované
2030 poskytovat
musí ji dodavatel pou¾ í t.Zhotovitel je povinen minimálnì do konce roku
nebo zmocnìncÙm
projektu
zamìstnancÙm
informace a dokumentaci souvisejí cí s reaIizací
dvora, NejvY© © Í ho
povìøených oreanù (MMR è n, Mr è R, Evropské komise, Evropské ho ú è etní ho
orgánÙ státní sPrávY) a
kontrolní ho ú øadu, pøí slu¹ né hoorgánu finanè ní správy a dal¹ í choprávnìných
k realizaci
je povinen vytvoøit vý¹ e uvedeným osobám podmí nky k provedení kontroly vztahují cí se

projektuaposkytnoutjimpøiprovádìní kontrolysouè innost.
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a vyslovuje souhlas s tí m, ¾ e tato smlouva, vè etnì její pøí lohy (cenové nabí dky
její ch zmìn a dodatkù budou objednatelem zveøejnìny na jeho webových
pøí
padných
zhotovitele) a
stránkách, resp. na jeho profilu zadavatele (v pøí padì, ¾ e smluvní cena è iní ví ce ne¾ 500.000 Kè bez
DPH), bude souè ástí jeho vnitøní evidence smluv.
15.Technický dozor investora nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ní m propojená ve smyslu § 73 a
následují cí ch zákona è .9Ol2Ot2 Sb., zákona o obchodní ch korporací ch.
]_6.Smluvní strany souhlasnì prohla¹ ují , ¾ e tato Smlouva není smlouvou uzavøenou adhezní m zpù sobem
ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. Obè Z. Ustanovení § L799 a § 1800 Obè Z se nepou¾ ijí .
].7.Smluvní strany tí mto prohla¹ ují a stvrzují podpisy osob oprávnìných k jednání Smluvní ch stran, ¾ e si
Smlouvu øádnì pøeè etly, je jim znám význam jednotlivých ustanovení Smlouvy a jejich pøí loh, ¾ e
Smlouvu uzaví rají na základì své pravé a svobodné vù le a dále prohla¹ ují , ¾ e jim k datu podpisu
Smlouvy nejsou známé ¾ ádné skuteè nosti, které by jim mohly bránit v plnìní závazkù dle Smlouvy,
Smlouvu uè init neplatnou nebo neú è innou.Na dù kaz toho pøipojují ní ¾ esvé podpisy.

l4.Zhotovitelje srozumìn

Pøí lohy smlouvy:

Pøí loha è . 1- Rozpoè et

V Polici nad Metují dne: 14.10. 2020
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sochy lralllly Ma» ie v Fo|iei nad Metuji

["=*òa-'

JKSo

l
l

EÈ o

f,

ry-]
I

objednatel
Projektant

zhotovitel

Mí Sto

l

DlC
)Z00272949

28827627

:228827627

CZ-CPv

Dne

Rozpoè et óí slo

00272949

CZ-cPA

Mìrné a ú è elovéjednotky

Poè et

Nák|ady / 1

m,;.

Poè et

v

Rozpoè tové náklady

A
1

HsV

269 063,95

PSV

0,00

Dodávky

109 380,00

Montá¾

"M"
6
7 zRN

m.j,

CZR

C

Doplòkové nák|ady

Náklady na umí stìní stavby

0,00

13 Zaøizeni staveni¹ tì

0,00

14 Projektové

0,00

15 Uzemní

11

0,00

Práce

Montá¾

0,00

18 VRN z rozpoè tu

0,00

20 HZS

|

è innost

22 Ostatní

0,00

D

Projektant, Zhotovitel, Objednate|

o*drr.lrffi

5.0 5.

fote

0.00

náklady

Celkem bez

0,00

DPH

DPH
%
sní ¾ ená15,0
základní 21 ,a
Cena s DPH

§fifr$ffi§øsup@
',''cn

0,00

19VRN(ø.13.18) r-#i

12 DN (ø. 8-1í )

|21 Kompl.

0,00

VRN

17 Jiné

409,03

0,00

vlivy
16 Provozní vlivy

0,00

433

0,00

práce

Dodávky

(ø. 1_6)

Náklady / 1 m.j

Poè et

pøesè as
pevné podl.
9
,Bez
10 Kulturní památka
8

54 965,08

Dodávky
Montá¾

2
3

B

Základni rozp. náklady

Náklady / 1

E

nra ucruil

*il,;fÓ:Í ffi .§'
ffflyJ*,,.,,

Dodá

zadavate|

Zvýhodnìní

1

danì
0,00
433 409,03
Základ

óPi

""lr"rn

0,00

9] 015]90

524 424,93

Pøí poè ty a odpoè ty
klouzavá dolo¾ ka
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433 409,03

0 00

0,00
0,00

RoZPoÈ ÌT
Stavba; Restaurovárlí soahy
Objekt: §oeha

Fammy fulanle v Fo!iei rtad Metují

Objednatel: Mìsto Police nad Metují
Zhotovitei: SMl-È R group s.r_o.

Zpracoval.

Mí sto,

Datum. 17.9.2020
Kód polo¾ ky

Popis

MJ

Mno¾ ství

Cena

ceIkem

jednotkoVá

Socha
1

3
4

le¹ ení

kus

12201 103R00

Vzorky

(us

1

17 250,00

,000

1293,75

17 250,00

5

,l75,00

celkem

0,000
0.000
0,000

02R00

upevnìní polychormie

m3

,000

9 200,00

02R00

9 200.00

relkové è i¹ tìní

m3

000

10 350,00

10 350,00

oo lU

R00

zpevnìní

0,000

01

m3

,000

4 025,00

4 025,00

R00

biocidní o¹ etøeni

0.00(

m2

1.000

2 760,00

2 760,00

tmeí ení

0,00c

«2

1,000

5 980,00

5 980,00

0,000

39601

1

1115

01

7

8220

0,1R00

8

6250

02R00

9

67101101R00
120 201 R00

10

7

t1

7120 201 R00

13

1,000

Hmotnost

3960

6

12

80 270.00

112201203Ro0
1

cena celkem

7

120

201

R00

171201201R00

0,000

li¹ tìní a doplnìní zlaceni

n3

000

8 625.00

8 625,00

barevná retu¹

0,000

m3

000

6 555,00

6 555,00

0.000

vyte¾ ení pí sma

m3

,000

8 625,00

8 625,00

vyrovnání a osazení schodu, nový základ

0,000

m3

1,000

575,00

575,00

0,000

hydrofobizace

m3

,000

575,00

575,00

doprava

0,000

m3

,000

575,00

575.00

0.000

Celkem

80 270,00

Strana
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0,000

sochy,Pan1,1y i*aric » Poiie! r"lad í VTetuji

tavba: Restaurováglí

}b.iekt: restaunování sochy Fanny Marie

lbjednate|, Mesto Police nad llet!-|l!
hotovite|, SMl-È R group s.r,o.
l

Zpracoval:

Datum: 17.9.2020

í sto,

39 614,89

Zernní 'práee
,,122al2a3ROa
1

220

,1

1

03

R00

j3a:1 iC2R00

Odøezání nebo odsekárrí paøezù prù mìru 50,70 cn]
Odstranìní paøezù pod ú rovní ,o prù mìru 50 - 70 cm

kUS

2 000

ki]S

2,000

Ruóní výkop jam, rýh a ¹ achet v hcrninì tø. 3 základy poci
prvn í schod

m3

Ruóní výkop 1am, rýh a ¹ achet v horntnì tø. 2 zák|ady pocj
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