sMLouvA o nílo
zákona Č.S9l20l2 Sb. n ve znění
uzavřená podle
§ 2SEó a násl. Občanskéhozákoníku,
pozo!;sich předpisů mezinížeuvedenými smluvními stranami.
t.

§mluvní strany
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telefon

c-mail
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rČ
DIČ

ápis

v

OR

jednajici

obec provodin

Provodín 80, 47L 67 Provodín
obec
005 2476a
nezapsané v OR
Jiří Štčrba,starosta obce
+42o724149 307
provodin@volny.cz

MS REAL - reality s.r.o.

Záhřebská |54130,120 00 Praha 2
spolďnost s ručenim omezenýrn
26683o67
CZ26683o67
u Městského soudu v Prazo, oddíl C, vložka 870ól
Mgr. Jan Prihara

dále za zhotovitele jednají

ve věcech smluvních
ve věcech technických

bankovní spojení
č. účtu
telefon
fax
c-mail

Mgr. Jarr Prihara
Mgr. Jan Prihara" Jana Petnášková

ČSOn a.s. Praha
2tt9654530/0300
725 699 99l
I

msrealrekonstrukce@gmai l.com

lt.
Předmět smlouvy

je rcalizace stavebnich prací v rámci projektu "Zateplení pláště ZŠ
Provodíno. Zhotovenim stavby se rozumí provedeni všech stavebních pracl, doďávka
materiálŮ a konstnrkcí a dále provedení všech činnosti souvisejicich s dokončovacími
Předmětem této smlouvy

pracemi.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a své nebezpďí ve smluvené době a
Postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami niže uvedených dokumentů a
podmínkami vyplývajíciclt zvýny k podání nabídky a prokazrini kvalifikace.
Rozsah předmětu díla je {ymezen a bude proveden v souladu s niže uveden]írrni dokumenty a
stanovisky:

o

zadávacími podmínkarni, včetně příloh

Mimo všechny definované činnosti jsou součrástípředmětu díla mimojiné i:
r zajiŠtěnía provedení všech opaření organizačniho a technologického charakteru
k řádnému provedení dila,
o veŠkerépráce a dodávky souvisejici s bezpečnostnímiopatřeními na ochranu lidí a
majetku (zejména chodců a vozidel v místě realizace),
o zajištění bczpečnosti pnice a ochrany životniho prosťcdí,
o projcdnání a zajištění případného zvlráštniho užíváníkomunikací a veřejných ploch
včetně ťrhrady vyměřcných poplatků a nájcmného,
o zajiŠtěni dopravniho mačeni k dopravním omezenim, jejich údržbaa přemisťování
a následné odstranění,

'
o
o
o
l.
2.

zajiŠtěnía provedení všech nutných zkoušek dle ČSrg @řipadně jiných norem
vztahujicích se k prováděnému dílu včenrě pořízení protokolů),

ÚÍzení a odstranění zařrzeni mista realizace (staveniště) věetně napojeni na
inženýrskésítě,

odvoz a uloŽení odstraněné zeleně, Kovin a travin, připadně dalších materiálů na
skládku vČetně poplatku za uskladněni v souladu s ustanovcními zákona l85/200l
Sb. o odpadech a znrěně některych dalšíchzákonů,
uvedení vŠechpovrchŮ dotčených stavbou do původníhostavu (komunikace,
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

Cena díla uvedená v článku III. je stanovena na základě dohody smluvních stran,

Předmět díla bude Proveden dle předloženého nabídkového rozpočtu od zhotovitele.
Oceněný výkaz výměr je uveden v příloze č. l této smlouvy a je jeji nedilnou součristi.
Zhotovitel se zavazuje, Že položkový rozpočet uvedený v příloze č. l této smlouvy
obsahuje vŠechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr při výběrovém řízení.

Pokud by v potožkovémrozpočtu některé položky z vykazl výměr zahmuty nebyly,
zlrotovitet je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto připadě se
nebude jednat o vicepnice.
3.
4.

Veškerévěci, které jsou poťebnék plněni dila, je povinen opařit zhotovitel, pokud nerri
v této smlouvě aýslovně uvedeno, že je opaři objednatel.
Součástí předmětu plnění jsou i práce blíženespecifikované, které jsou vŠaknezbytné
k řádnému provedení díla, a o ktených vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
úča§tníkměl nebo mohl vědět.

Nriklady na provedení uvedených součástídila jsou zalrmuty do ceny za dilo, uvedenó
v článku III. této smlouvy o dílo.
III.

cena za dílo

l.

Cena za díloje stanovenajako cena pevná a nejvýše přípustná za plněni specifikovaného
předmětu díla a zahrnuje veškerénráklady spojené se splněním předměťu dila v rozsahu článku
Il. Předmět smlouvy takto:
4.59 l00.00 Kč
DPll:
2l o,i
Výšc Dt'll:
96 41 1.00 Kč
DPIl:
555 5t 1,00 Kč
Ccna včetně DPll:
|slovy: pět set padesát pět tisíc pět setjedenáct korun českých|

Cena bcz

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle pfislušnéhoprávniho předpisu, platného v době podpisu

této smlouvy.

Podmínky překročenínabídkové ceny a sníženínabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možnépřekročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních
předpisů rýkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovidajíci této legislativni změně. Změnu

ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově
určená cena bude přcdmětem dodatku této smlouvy a bude řešcna v souladu sc ákonem č.
13412016 Sb., o zadáváni veřejných zakéu,ek, ve zněni pozdějšich předpisů.
Objednatcl je oprávněn odečist cenu ncprovedených prací vyčislených podlc nabídkového
rozpočtu v případě snižcnírozsahu prací, dilčich změn tcchnologií ncbo matcriálů
odsouhlascných objednatelem.

ry.

Doba a místo plnění

I. Za předpokladu včasnéhoa řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VllI. této
smlouvy se áotovitelzavanli,e provést dílo v termínech:

2.

3.

a'S Zahájení plnění:

neprodleně po uzavření této smlouvy
(předpoklád aný zaěátek plnění 41 2020)

b)

Termín předání a převzeti staveniště:

nejpozději do 5 dnů po uzavřeni smlouvy

c)

Termín dokončeni plnění díla:

nejpozději d<l

/2O2a

d)
e)

Termín předani a převzeti dila:

nejpozději

l 2a2a

Termin vyklizeni staveniště

do l4 dnů od přcdani dila

Dodrženítermínů je závislé

ll
do ll

a včasnéhospolupůsobení objednatele
prodleni
objednatele s poskytov:ínímspolupŮsobeni
dohodnutého touto snrlouvou. Po dobu
nebo po dobu trvání překrižek neležícichna straně z.hotovitele ncni zhotovitel v prodleni se
splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
od

řádného

Místem plněni je pozemek parcelni čislo 1 v katastrálním územíProvodín. V připadě
konzultací je místem plnění objekt budovy obecni úřad Provodín.

v.

Platební a obchodní podmínky

l.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zÁlohy.

2.

Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě
30 dnů ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli.

3.

Cena dila bude hrazena až po dokončenídila, na základě vzájemnč odsouhlaseného
soupisu provedených prací na základě daňového dokla<lu (d.íle jen fakw) vystavené
zhotovitelem, přičemždatem zdanitelného plněníje posledrri den příslušnéhoměsice.

4.

Zhotovitel si je vědom, žE ve smyslu ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/200l Sb., o
finančni kon§ole ve veřejné správě a o změně některých ziitonů (ákon o tinančni
kontrole), ve znění pozdějšich předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finančni
kontroly.
Faktura musí být označena větou: Fakturováno pro projekt ,rZateplení pláště ZŠ

Provodín'.

fi,

Zhotovitel neiri opravněn postupovat své pohledávky, ktcré mu vmiknou ve vztahu
k invcstorovi, dalšímsubjektům.

VI.
Zňruka za jakost

l.

Zhotovitel poskytuje na dílo áruku za jakost v dólcc 3ó měsíců, s výjimkou výrobků a
zaiizeni s vlastními áručními podminkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky plati
áručni podminky a áručnílhůta v délce poskytnuté jejich výrobci či dodavateli,

nejméně však 24 měsíců.Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, kteni uplyne od uplafrrěni
řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
2.

Záručni lhůta začiná běžet ode dne předání a píevzeti celého díla nebo jeho ucelené části
objednatelem.

3.

Ziir:.l/rla

4.

_5.

6,

za jakost se nevztahuje vedle připadů stanovených zákonem na

předměty

obvyklého použivání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby,na vady
zpusobené nesprávným použitímči nespnivnou údržboujakož i neodbornýtn zásahem
třetích osob nezávisle na vůli áotovitele.

V připadě, že se na předmětu díla v průběhu záručnílhůty projeví vada, oznámí futo
skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečnéhoodkladu po jejím zjištění.
V tomto oztiimeni musi být uvedeno, o jakou vadu předmětu dila se jedná, jak se vada
projevujc případně dalši informace podstatné pro posouzcni vady. Omámeni o vadč jc
považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení
jiný nrirok.

se zavazuje k niistupu na odstranění záručnich vad nejpozději do 5
kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. l20 hodin) ode dne převzeti písemné
reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schrrinkou. V případě vmiku vady
ohrozujici bez.pečnost nebo provoz stavebního díla nebo v připadě havárie, je zhotovitel
povinen na§toupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejiho uplatnění.
Zhotovitel

Zhotovitel

je povinen odsřanit

reklamovanou vadu v terminu pisemně dohodnutém

s objednatelem, ktery bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7.

tl.

Zhotovitel je povinen v áručnídobě odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své
odpovčdnosti. V takovóm případě se vzájemnó vypořádani mezi smluvními §tranami
uskutcčnínásledně dle dohody.

V případě, žc se dle zhotovitelc ncjedná o ziručnívadu, omámi to objednatcli písemnou
formou do 3 pracovních dnů od doručeníomátneni. Zda se jcrtná o záručni vadu, budc
Poté zjiŠtěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění

znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9.

Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záručnívadu, nese náklady na

jeho vyhotovení zhotovitel a zahájíodstraňováni vady tlo 3 pracovních dnů od jeho
doruČenÍ.Nejedná-li se dle maleckého posudku o áručni vadu, hradí jeho vyhotovení

objednatel. Timto není dotčeno právo ktJrékoli ze smtuvních strarr obnitii se na příslušný

soud,

l.

S-'urllloonr.,

V připadě, Že zhotovitel nepřevczmc od objcdnatele staveništčvc lhůtčdo 5 kalcndářnich
dnŮ od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzváni objednatele. je objednatel
oPrávnČn ÚČtovat zlrotoviteli smluvní pokutu ve výši 0r057o z ceny díla ua každý i
zapoěaty den prodlení,

2.

V PřiPadě, Že jc z}rotovitcl v prodlcni se splněním nejzazšiho tcrminu přcdání díla (tj. kc
dni 30. ll. 2020) vc smluveném rozsahu, jc objcdnatel oprávněn Účtovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve výši o,2%o z ceny díla nkaždý i započatý dcn prod|cni.

3.

Z dŮvodu prodlení s termínem násfupu na odstraněni vad v záručni době (dlc čl. VI odst.
5 této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovatzhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200(t,Kč ,za každou vadu a započatý den protllení.

4.

5.

6.

7.

tl.

9.

Z důvodu nedodženi termínu odsnaněni reklamované vady dila v termínu dohodnutém s
objednatelem je objednatel opnivněn účtovatáotoviteli smluvní pokutu ve výši O,asV"
z ceny díla za každou reklamovanou vadu a zapoěaty den prodleni,
Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je áotovitel oprávněn účtovat
objednateli smluvni pokutu ve výši 0rl Vo z dluhlé částky zakaždý den prodleni.
Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstraněni zahzeai staveniště dle
této smlouvy je objednatel opravněn účtovatáotoviteli smluvni pokutu ve výši arOSYo
z c€ny dlla za každý den prodleni.

Nebudc-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, je objednatel oprávněn
účtovatzhotoviteli smluvni pokutu ve výši 0,05o/o z ceny díla zakaždý den a připad.
Sjednani smluvní pokuty nsmá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a
zaplacenim smluvnipokuty neni dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody.

Objednatcl nepřipouští jakoukoliv limitaci prokávaných škod, které vzniknou
v souvislosti s tímto dilem ani žádnéomezení sankci nebo smluvních pokut.

l0. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdrženi vytičtovánísmluvni pokuty.
Objednatel je opravněn, zejména v připadě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradi
smluvni pokutu, započístpohledrivku na zaplaceni smluvní pokuty proti pohledrávkám
zhotovitele vůčiobjednateli.

vtlI.

§oučinnost

§e zavazuje, že při zhotovování dila bude v dohodnutém rozsahu
spolupracovat a určíodpovědnóho ástupce objednatclc pro komunikaci se áotovitclem.
Dálc se objednatel zavazuje řádně dokončenédilo převzít a zaplatit za jeho zhotoveni
dohodnutou cenu.

l.

Objednatel

)

Objednatel se zavazuje, že pokud bude mit k dispozici, tak na vyrváni zlrotovitele mu bez

zbytečných odkladů poskytne dalši vyjádření, stanoviska, informace, případně doplněni
podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této srnlouvy nebo z
povahy věci nevyplývá,že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3.

Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdrženíkaždého,pro provádění díla
významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či
stanovisko předat zhotoviteli. Totéžje povinen zhotovitel vůčiobjednateli.

tx.

Podzhoúovitel (subdodavatel)

l. Pojem podzhotovitel a subdodavatelje pro ůčelytéto smlouvy totožný.
2.

Zhotovitel provede
podzhotovitclem.

]- Při

dilo

osobně, nevyplývá-li ztéto smlouvy provádění díla

předání a přcvzcti stavcništčbudou podzhotovitcló (potlzlrottlvitcl) potvrzcni vc
stavebnim deníku. V připadč změny podzhotovitclů, a to.jak toho prostřerlnictvirn kteréhtl
zlrotovitel prokazoval v zadávacim řízcní kvalifikaci, tak i toho, prostřcdnictvím ktcrého

áotovitel kvaliíikaci neprokazoval, musi být tato skutečnost odsouhlasena objednatelem
prosřednictvím e-mailu (provodiní@volny.cz), následně bude tato skutečnost uvedena i
ve stavebnim deniku.

x.

Oprávněnó osoby
l.

Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:

Za objednatele: Jiří Štěrba, starosta obce
Za zlrotovitele: Mgr. Jan Prihara- jednatel společnosti
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzeti a předání díla je:
Za
Za
3.

objednatele: Jiří Štěrba, starosta

zhotovitele:

obce
Mgr. Jan Prihara- jednatel spolďnosti

Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených praci ke kontrole technickérnu
dozoru investora- Osobu vykonávající technický dozor investora objerlnatel oznámi
n ej pozděj i při předrin í a př ev zetí s taven i š tě.

xI.
závérďná ustanovení

l.

Zhotovitel podpisem smlouvy souhlasi s užitímvšech svých osobnich údajůuvedených
ve smlouvě k plněni ziikonem stanovených informačních nebo omarnovacích povinnosti
objednatele vuči orgánům sátu čipovinnostem vyplývajicích mu z§ zákona.

2.

Zhotovitel přebíá nebczpečízměny okolností ve smyslu
zákoníku.

_1.

§ l7ó5

odst. 2 občanského

V připadě nepřiznivého počasí,kterým se rozumí zimní obdobi či jinak nevhoclné obdobi
pro provádění stavebních praci, oznánrit a doložit tuto skutečnost objednateli (stači emailem bez elektronického podpisu formou |ýdenního měření teplot apod.), a to pouze
formou pisenrného dodatku k této smlouvě, ktery podepíšíobě smluvní strany. Objednatel
je oprávněn projevit souhlas s přerušením provádění díta a stanovit zhotoviteli termin pro
PokraČoviini praci na díle, přičemžse změní termin předáni a převzetí dita o dobu, ve
které trvá nepřiznivé počasi. Objednatel není v tomto případě z důvodu nepřiznivého
počasi oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvni pokutu ani náhradu škody.

si vyhrazuje právo odsouhlasit vcškcrénnény a rozdily projektové
dokumcntac§ pro provcdcní stavby oproti projcktové dokumentaci uvcdcné v č!ánku ll,
odstavci l. této smlouvy.

4.

Objednatel

5.

Rozhodčí řízení se vylučuje.

6.

Pro ÚČely interpretace smluvních podminek je priorita dokumcntů následujicí:

a)
b)

7.
8.

Smlouva o dilo
Zadávací podminky
ustanovení této smlouvy o dílo maji přcdnost přcd zadávacími podminkami.
Objednatcl prohlašuje, že služba, ktcrou u Zhotovitete objednává, je určcna pro htavni
Činnost obce, tj. pro veřejrrou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákóna o dani

z přidané hodnory a obec Provodin pro t€nto
k dani(tzr. nakupuje službu včetně DPH).

9.
l0.

obchodni přÍpad není osobou Povinnou

Vztahy neupravené touto smlouvou se řidi platným práwim řádem ČR.
Veškerémrěny této smlouvy je nroáré provést pouze formou Čislovaných PÍsemných
dodatků.

l

l.

tato
Obě smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu přďetly, s jejim obsahem souhlasi,
je výraz.em jejictr váine, svoúodné, určitéa srozumitelné vŮle, není uzavřena v tisni ani za
nepáaoe nefrhodných podminek a toto §tvrzují svými vlastnoručnimi podpisy.

12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel
stejnopisy a áotovitel jeden stejnopis.

obdŽÍ tři

l3. Doložka dle § 4l zákona ě. l28l2000Sb., o obcich (obecni ňizeni\, vc znČni pozdějŠich
předpisů: tato smlouva byla schválena Zastupitelsťvem obce Provorlín usnesenim Č
l4lV8l2l2020 ze dne l0.3. 2020.

l4. Tato smlouva má následující přílohy,

-

Příloha č.
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