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Smlouva na zhotovení díla je uzavřena podle § 536 - 565 obch. zákoníku číslo 513/91 Sb. z. v platném znění na
akci:

"Šimonovice, ul.Mínkovická - splašková kanalizace" a "Rekonstrukce komunikace, i
výstavba splaškové a dešťové kanalizace v ul.Rozdvojená, k.ú.Minkovice, obec '
Šimonovice"- větev I

1. Smluvní strany:
Objednatel:

Obec Šimonovice
Minkovická č.p.70, 46312 Šimonovice
IČO
: 00671886
DIČ
: CZ00671886
Obec není plátce DPH
Pověřená osoba
: ing.Leona Vránová - starostka
Technický zástupce
Telefon
482317915
Fax
E-mail
vranova.simonovice@volny.cz
Bankovní spojení
: Komerční banka
č.ú.
: 20621461/0100

Zmocněnec objednatele
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Se sídlem
Nábřežní 4, 15056 Praha 5
Zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl B, vlož k", 1930
Zástupce statutárního orgánu: Ing. Jiří Valdhans - ředitel společnosti
IČO
: 47116901
DIČ
: CZ47116901
Telefon, fax:
487882660
Objednatel
inženýrské
a k dalším
činnostech

zmocňuje zástupce pro věci technické Helenu Zochovou (tel. 605 283 953) k zajišťováni investorskočinnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací
úkonům dle této smlouvy. V případě její nepřítomnosti je zmocněncem objednatele ve všech jejích
ing. Petr Zajíc 603869604, pro výkon TDI při samotné realizace též íng.Leoš Slavík 773 288 822.

S a Dv.o.s.

Zhotovitel:
Zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Č.Ú.

Zástupce pro věci smluvní
Zástupce ve věcech
technických
Obchodní rejstřík
Telefon
Fax
e-mail

Ing. Vladimírem Šebestou
41327837
CZ41327837
ČSOB Jablonec nad Nisou
705377713/0300
Ing. Vladimír Šebesta
Ing. Vladimír Šebesta
Krajský soud v Ústí n.L.,oddíl AXXIII,
vložka 415
483305696
483305696
sad@sad-jbc.cz

Vedením realizace stavby ve smyslu § 153 stavebního zákona je zmocněn Ing. Vladimír Šebesta ml.
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby podle §§ 158 a160 SZ je Ing. Vladímír Šebesta

2. Předmět díla
Předmětem díla je zhotovení stavby "Šimonovice. ul.Mínkovická - splaš ková kanalizace" a .Rekonstrukce
komunikace,
výstavba splaškové
a dešťové
kanalizace
v ul.Rozdvojená,
k.ú.Minkovice.
obec
Šimonovice"- větev I podle projektu vypracovaného v 08/2008 projekční kanceláří ing.Stanislav Zahradník, U
Černého dolu 575/4, Liberec 4 a v souladu se stavebním povolením čj-ZPVU/4330/044144/09-Kro
z 16.6.2009 a
UR č.j.SUUR/7120/228859/09
- Ka a následným stavebním povolení.Zhotovením
stavby se rozumí úplné,
funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných
materíálů a zařízení nezbytných
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení
staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Předmět činnosti
je rozdělen na dvě části.
1.ucelená část
Předmětem 1.části je Rekonstrukce komunikace v uLRozdvojené, dostavba a výstavba
výstavba kanalizace splaškové - vše na větvi I. Konkrétně se jedná o stavební objekty:
1001 10 02 10 03 10 04 10 09 10 10 -

dešťové

kanalizace

a

Splašková kanalizace - větev I
Splaškové kanalizační přípojky, veřejná část - větev I
Dešťová kanalizace - větev I
komunikace - větev I
Přeložka pilířku HUP
Přeložka oplocení

2.ucelená část
Předmětem plnění jsou stavební objekty na stavbě Šimonovice, uLMinkovická - splašková kanalizace:
1001 Splašková kanalizace - Kanalízační stoka A - A6
(část 1 stoky A š.0-25 dL981m po ul. Rozdvojenou a odbočné stoky A1-A6
část 2 stoky A š.25-43 v dL745m)
1002 Veřejná část kanalizačních přípojek (rozdělení odpovídající 10 01)

Podrobná specifikace rozsahu prací a dodávek
rozpočtem, který je přílohou této smlouvy.

na jednotlivých

stavebních

objektech

je dána

položkovým

Zadavatel si v souladu se zadávací dokumentací vyhrazuje právo předmět díla zrušit, posunout její realizací nebo
ji omezit a to v závislostí na finančních možnostech zadavatele a výši obdržené dotace.
Zhotovitel se dále zavazuje v souladu s Obchodním zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy právního řádu
České republiky provést na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní dodávku a montáž stavby, včetně
komplexního vyzkoušení a uvedení do provozu. Součástí povinností zhotovitele je í:
zajistit vytýčení stávajících podzemních zařízení a v případě jejich křížení či souběhu v otevřeném
jejích písemné předání zpět jejich správcům před zásypem,
zajištění všech nezbytných

výkopu

průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

zajistít ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti
ochrany životního prostředí a zeleně.

při provádění

stavby ve smyslu bezpečnosti

pečovat o nepředané objekty a konstrukce stavby, zajistit jejich ošetřování

práce i

a nutný rozsah pojištění,

vypracovat a projednat návrh dočasných dopravních opatření a zajistit povolení zvláštního užívání komunikací
pokud budou potřeba a to v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a povolení k užívání
dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie atp.),
provést zřízení a likvidace dopravního
nemovitostem,

opatření, zajistit řádnou údržba vč.přechodů

a lávek pro pěší a přístup k

zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem
zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště - pokud zhotovitel toto nezajistí aní přes upozornění
objednatele, je objednatel oprávněn zajistit čištění dotčených komunikací na náklady zhotovitele,
provést všechny zkoušky a revize nutné a potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti
všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek,
předat podklady o podmínkách,

díla a

rozsahu a četnosti prohlídek v záruce

předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení
předmětu smlouvy, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení,

str. 2

a další doklady, související

s plněním

vypracovat návrh kanalizačního řádu nutného pro provozování všech ucelených souborů zařízení
provést vyhotovení dokumentace skutečného provedení - ve 4 vyhotoveních
provést geodetícké zaměření ve 4 vyhotoveních + dígitálně vč.zákresu do katastrální mapy
provést celkový úklíd stavby a dotčeného okolí,
zajistit průběžnou fotodokumentaci
provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou
fotodokumentaci realizace díla v 1 vyhotovení - digitálně. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a
bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.
Zhotovítel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávací dokumentací, se smluvními ujednáními a s platným SP.
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Kvalitativní

požadavky

Při realizaci díla musí zhotovitel dodržet kvalitativní podminky (standardy) dané zadávací dokumentací.
Veškeré použité materiály a zařízení musí být použita nová a musí mít 1. jakostní třídu.
Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR.
Kvalitativní požadavky jsou dále vymezeny:
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění,
technologickými

předpisy výrobců jednotlivých výrobků a zařízení,

technickými normami a standardy platnými v ČR v době podpisu smlouvy a rovněž normami a standardy
platnými v ČR, pokud obsah těchto norem a standardů není v rozporu s technologickými požadavky a
předpisy pro konstrukce a materiály použité při realizaci stavby z důvodů vytvoření konstrukci nebo použití
materiálů s vyššími kvalitativními parametry než předpokládaly technické normy a standardy nebo pokud
dokumentací nebo smlouvou nejsou požadovány parametry vyšší než uvádějí technické normy a standardy.
Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.
Zhotovitel pro předmět smlouvy zpracuje do termínu zahájení stavby individuální zkušební plán, který stanoví
postupy kontrol jakosti vstupních materiálů, normatívy pro měření a přejímku stavebních konstrukcí a další
kontroly provedených prací.
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Čas plnění

10ucelená část předmětu díla

06/2011

Zahájení prací - předání staveniště

Ukončení prací - předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání:

30.9.2011

2.ucelená část předmětu dna
09/2011

Zahájení prací - předání staveniště

Ukončení prací - předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránicích užívání:
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30.9.2012

Cena díla

Cena díla, specifikovaného v čI. 2 této smlouvy je sjednána na základě nabídky zhotovitele a podmínek
objednatele. Uvedená cena zahrnuje zároveň i všechny vedlejší náklady, nutné k provedení díla; např. náklady na
zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů,
náklady na používáni zdrojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování,
výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti
za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami
stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k
realizaci díla a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci této veřejné zakázky.
Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit jen za podmínek stanovených ve
smlouvě:

3 787 335,- Kč

Cena 1.UČ bez DPH

757467,- Kč

DPH 20%

4 544 802,- Kč

Cena 1.UČ s DPH
str. 3

Cena 2.UC bez DPH

9459408,-

DPH 20 %

1 891 882,- Kč

Cena 2.UČ s DPH

11 351 290,- Kč

Cena celkem bez DPH
(slovy : třináctmil ionůdvěstěčtyřicetšesttisícsed

Kč

13246.743,-

Kč

msetčtyřicettři koru nyčeské)

DPH 20%

2649. 349,- Kč

Cena celkem vČ.DPH

15 896. 092,- Kč

Cena prací bez DPH je pevná po celou dobu realizace díla nejpozději však do 09/2013. DPH bude fakturována
dle daňových předpisů platných v době fakturace.
Dojde-Ii při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě změny
projektové dokumentace nebo výkazu výměr a požadavků objednavatele, zhotovitel tyto změny ocení podle
jednotkových cen u položek obsažených v nabídce zadávacího řízení. Pokud nebude možno využít položek
nabídkového rozpočtu, bude použíto Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací, vydavatel URS Praha v
posledním platném znění s přihlédnutím k cenám v místě obvyklým. V případě, kdy dojde k omezení předmětu
díla oproti původní projektové dokumentaci nebo výkazu výměr, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená
podle nabídkového rozpočtu od celkové ceny díla. Na veškeré změny - mimo rozšíření předmětu smlouvy - budou
zpracovány změnové listy, které musí být písemně odsouhlaseny oběma smluvnímí stranami.

6.

Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky
měsíčně na základě vystavených dílčích faktur. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených
prací a dodávek potvrzený pracovníkem objednatele pověřeným odběratelskou kontrolou. Soupis provedených
prací a dodávek vypracuje zhotovitel v objektovém a položkovém členění a s jednotkovými cenami podle
nabídkového rozpočtu.
V dílčí faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů.
Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitostí daňového dokladu dle §12 zákona 588/1992 Sb.
v platném znění. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat tyto
doklady zpět zhotoviteli k doplnění a zhotovíte I je povinen přiměřeným způsobem prodloužít lhůtu splatnosti.
Pro splatnost dílčích faktur se sjednává lhůta 90 dnů ode dne průkazného
zmocněncem objednatele (technickým dozorem) objednateli.

doručení

faktury

potvrzené

Z každé dílčí faktury uhradí objednatel zhotoviteli 90% fakturované částky vč. DPH, 10% bude činit pozastávka.
Pozastavenou částku uhradí objednatel do 30 dnů od předání a převzetí dokončeného díla a to i její dílčí částí;
pokud bude zápis o předání a převzetí obsahovat vady a nedodělky, pak do 30 dnů od data odstranění všech
těchto vad a nedodělků.
Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.

7.

Záruky za dílo

Zhotovitel poskytne objednateli při předání staveniště 2.ucelené části díla bankovní záruku
za řádné a včasné
provedení díla ve výši 1 milion Kč. Bankovní záruka bude platná do podpisu Protokolu o předání a převzetí díla,
po kterém bude do 1 týdne vrácena na účet zhotovitele.
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že po celou dobu
záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
Zhotovitel poskytuje na předmět smlouvy - předané dokončené dílo a to i na samostatně předávanou ucelenou
část - záruku 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla s výjimkou materiálů a zařízení, na
které výrobce poskytuje kratší záruční lhůtu.
Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a
zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
V případě nepředvídaných záručních vad majících za následek omezení či zastavení provozu stavby nebo
znehodnocení stavby, odstraní zhotovitel tyto vady, popřípadě započne s odstraňováním těchto vad neprodleně.
V ostatních případech se zhotovitel zavazuje začít s odstraňováním případných vzniklých vad předmětu smlouvy díla bez zbytečného odkladu a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu (přiměřeném charakteru
str. 4

reklamované vady). Termín odstranění vady bude smluvními stranami dohodnut. V případě nedohody o termínu
odstranění vady platí termín určený zhotoviteli objednatelem, který však nesmí být kratší než 15 dnů.
Jestlíže je vada díla, resp. vada částí díla (materiálu, zařízení) neopravitelná, zavazuje se zhotovitel dodat bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů od tohoto zjištění, novou část díla.
Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou
do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle čI. I této smlouvy.
V případě, že zhotovítel neodstraní vady díla ani v náhradním termínu, který poskytne zhotoviteli objednatel, je
objednatel oprávněn zajistit odstranění reklamovaných vad třetí osobou a k úhradě odstranění reklamované vady
díla použít finančních prostředků z pozastávky a z jistoty složené na jeho účet. Do doby odstranění vady třetí
osobou je zhotovitel v prodlení s povinností uhradit smluvní pokutu dle bodu.
Každou reklamovanou vadu díla je zhotovitel povinen odstranit s tím, že náklady spojené s jejím odstraněním
nese zhotovitel do doby, než prokáže že na oprava reklamované vady se nevztahuje záruka. V případě, že
zhotovitel prokáže, že se nejednalo o oprávněnou reklamaci, jdou vynaložené náklady na opravu díla k tíži
objednatele.
Objednatel není oprávněn provádět v záruční době zásahy do převzatého díla mimo běžnou údržbu.
Zhotovitel neodpovídá za závady vzniklé nesprávným užíváním.

8.

Podmínky pro provádění díla

Zástupce objednatele předá zhotovitelí staveniště 1.UČ do 14 dnů od podpisu SoD, pro 2. UČ oznámí objednatel
předání staveniště v závislosti na zajištění finančních prostředků.
Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních, 1x
kompletní dokladovou část a platné stavební povolení. Zhotovitel odpovídá za dodržování podmínek všech
správních rozhodnutí vztahujících se k předmětné stavbě.
Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a veřejných komunikacích, které bude používat ke své
stavební činnosti.. Zhotovitel odstraní na své náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, a to v souladu
se zák. č. 185/2001 Sb ..
Zhotovitel vede o průběhu stavebních a montážních prací stavební
zákon). Stavební deník bude uložen tak, aby zástupce objednatele
k záznamům v něm uvedených mohl připojovat svá stanoviska.
potřeby kdykoli určit, v jakém dalším rozsahu a podrobnostech
stavebním deníku jsou oprávněni provádět:

deník tak, jak určuje č. 183/2006 Sb. (stavební
měl možnost nahlížet do stavebního deníku a
Zástupce objednatele je oprávněn v případě
musí být stavební deník veden. Záznamy ve

• za zhotovitele:

stavbyvedoucí -

Ing. Vladimír Šebesta ml.

• za objednatele:

ing.Petr Mikulecký

• za technický dozor objednatele:

Helena Zochová, ing. Leoš Slavík

• za projektanta:

Ing. Stanislav Zahradník, Ing. Pavel Spulák

r

Jan Nedomlel

Zhotovitel povede v průběhu provádění díla knihu víceprací, odpočtů a změn. Na každou změnu budou vystaveny
změnové listy vč.fotodokumentace, zdůvodnění změny a vyčíslení odpočtů a přípočtů.
Zajištění energií pro staveniště zajišťuje na své náklady zhotovítel. Zhotovitel hradí i veškeré
odebrané energie, a to až do doby předání a převzetí díla příp. ucelené předané části díla.

náklady na

Způsobem provádění předmětu díla nesmí zhotovitel ohrozit zdraví pracovníků a osob přítomných na staveništi a
musí zabránit vzniku škod na majetku objednatele i třetích osob. Zhotovitel ručí za škody na majetku objednatele
a též za škody na zdraví, ke kterým došlo v přímé souvislosti s plněním předmětu smlouvy zaviněním nebo
nedbalostí zhotovitele. Objednatel a jeho všichní odpovědní zástupci budou na staveništi dodržovat předpisy
BOZP a také povinnosti plynoucí z §101 odst.3-5 platného Zákoníku práce v případě, že se na stavbě budou
vyskytovat zaměstnanci více než jednoho zaměstnavatele.
Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní
požadavky uvedené v čI. 3 a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
Zhotovitel nedopustí požívání alkoholu nebo omamných
subdodavatelů.

látek na stavbě vlastními pracovníky ani pracovníky

Objednatel a jeho odpovědni zástupci jsou oprávněni kdykolí kontrolovat provádění díla. Zjistí-Ii objednatel nebo
projektant, že zhotovitel provádí dilo v rozporu se svými povinnostmi, je povinen ho na tuto skutečnost upozornit
písemně a požadovat na zhotoviteli sjednání nápravy. Zhotovitel je povinen provést okamžitou nápravu, a to na
svůj náklad a beze změny doby plnění.
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Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelem pisemně uplatněné pokyny, připomínky a
návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právnímí
předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
V připadě skrytých překážek je zhotovitel povinen postupovat v souladu s § 552 Obchodního zákoníku.
Náhradní materiály, změny technologie může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení
dozorem objednatele nebo jiným oprávněným zástupcem objednatele.

technickým

Zhotovitel se zavazuje vyzvat příslušné odpovědné zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které mají být
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a
neprovede kontrolu těchto prací, zhotovitel je oprávněn pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně
požadovat odkrytí těchto prací je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při
dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady spojené s odkrytím hradí zhotovite!. Pokud
zhotovitel řádně nevyzve objednatele k jejich kontrole, může objednatel požadovat dodatečnou kontrolu. Náklady
s tím spojené hradí zhotovitel.
Zhotovitel si na své náklady zajistí před zahájením zemních prací vytýčení všech podzemních inženýrských sítí,
které se nacházejí v prostoru staveniště, od jejich vlastníků příp.správců.
Jestliže v souvislosti s prováděním prací na předmětu díla bude nutno umístit nové dopravní značení či provést
úpravu na veřejných komunikacích, zajistí a uhradí tyto práce vč. poplatků zhotovite!.
Přejímací řízení bude zahájeno na základě písemné výzvy zhotovitele, kterou předloží objednateli minimálně 14
dní před smluvně stanoveným termínem předání a převzetí.
Zhotovitel předá objednateli k datu zahájení přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení a další
doklady dle příslušných odst. těchto smluvních podmínek. Předávaná dokumentace a doklady budou předem
předloženy ke kontrole zástupci odběratelské kontroly.
Zhotovitel dosáhne dokončení díla v den úspěšného ukončení přejímacího řízení, při němž objednatel potvrdí, že
dokončené dílo nebo jeho část od zhotovitele přejímá a za jakých podmínek tak činí. O přejímacím řízení bude
sepsán přejímací protokol.
Objednatel není povinen převzít dílo, která má vady nebo nedodělky.
Objednatel nebo jeho zástupce bude pořádat v průběhu výstavby
v předem dohodnutých termínech.

9.

1x měsíčně pravidelné

kontrolní dny (KD)

Rizika a pojištění

Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů a
pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla a to až do okamžiku převzetí díla nebo jeho části
objednatelem včetně nebezpečí škod způsobených v souvislosti s prováděním díla na zdraví, majetku nebo
dalších věcech třetích osob (například v důsledku nedodržení termínů postupu prací, uzavírek a dopravních
omezení, nedostatečného zabezpečení stavby apod.).
Za tímto účelem zhotovitel jako součást své nabídky předkládá doklad o Pojištění z odpovědnosti za škody třetím
osobám ve výši 10 milionů Kč.
Zhotovitel nese odpovědnost i za škody na zdraví a majetku třetích osob, ke kterým by došlo v důsledku skrytých
vad po předání a převzetí díla.
Zhotovitel předloží do 14 dnů po uzavření smlouvy o dílo, nejpozději
smlouvu na stavebně-montážní pojištění v souladu se zadávacími
zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

10.

k datu předání a převzetí staveniště 1.UČ
podmínkami. Náklady na pojištění nese

Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel prokazatelně svoji vinou nedodrží termín dokončení díla dle těchto smluvních podmínek,
je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu
•

za nedodržení termínu dokončení díla a předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků bránící užívání
stavby ve výši 20000,- Kč/den a případné náklady spojené s postihem za nedodrženi termínu
dokončení díla od poskytovatele dotací a to i UČD.

V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, je povinen
objednateli uhradit smluvní pokutu 2.000 Kč za každý případ a den prodlení.
V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen objednateli uhradit smluvní
pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení.
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V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované
vady a nedodělky v dohodnutých
objednateli uhradit smluvni pokutu ve výši 5.000 Kč za každou vadu a den prodlení.
Zaplacením

smluvnich

pokut nejsou dotčeny nároky smluvnich

termínech,

je povínen

stran na náhradu škody.

V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou ceny dle faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
Na základě dohody o možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek je objednatel
smluvní pokuty z částky pozastavené podle čI. 6 nebo z částky jistoty podle čI. 7 této smlouvy.

11.

čerpat

Vlastnictví k dílu

Rozestavěné dílo je vlastnictvím objednatele, nikoliv však v jeho užívání. Odpovědnost
až do konečného předání a převzetí díla nebo jeho části.

12.

oprávněn

za škody nese zhotovitel

Rozhodné právo

Smlouva se bude řídit Obchodním zákoníkem Č. 513/1991 Sb. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré
úsilí, aby eventuelní spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.

13.

Vyšší moc

Smluvni strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se
tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v
důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv
na plnění díla.
V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran.
Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci musí o tom nejpozději do 5 dnů od data vzniku takové okolnosti a
do 5 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou smluvní stranu.
V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků
strany na dalším postupu realizace úpravou smlouvy o dílo.

14.

o více než 1 měsíc, dohodnou

se smluvní

Ostatní ustanovení

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného
díla na pravidelných
budou prováděny podle požadavku objednatele, nejméně však jedenkrát za 14 dní.
Zhotovitel bude plnit termíny kontrolních prohlídek stavby v souladu s podmínkami

kontrolních

stavebního

dnech, které

úřadu.

Zhotovitel prohlašuje, že má v době podpisu této smlouvy oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čI. 2. V případě,
že toto oprávnění v době provádění díla zanikne, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu
sdělit objednateli
Za podstatné porušení smlouvy, při kterém druhá strana je oprávněna odstoupit od smlouvy se považuje:
- zhotovitel nezahájí práce na díle ve lhůtě 30 dnů od předání staveniště
- vyhlášení konkursu na majetek zhotovitele
- zánik oprávnění zhotovitele

k podnikání

Pokud zhotovitel pozastaví (nebo přeruší) provádění stavebních prací z důvodů ležících na straně objednatele,
dohodne s objednatelem úhradu, rozsah a konzervací díla, včetně nákladů na přerušení a zabezpečení stavby.
Termín dokončení bude prodloužen o dobu přerušení stavebních prací a o dobu přiměřenou (nutnou) pro
opětovné zahájení prací.

15.

Závěrečná ustanovení

Dnem podpisu smlouvy o dílo pozbývají platnost všechna předchozí ujednání o této smlouvě, mimo obchodních
podmínek zadavatele a nabídky zhotovitele. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou
formou dodatku, potvrzeného oběma smluvními stranami.
Zhotovitel oznámí zahájení výkopových prací příslušnému archeologickému
pracovišti. Všechny zkameněliny,
vykopávky či jiné předměty geologického či archeologického významu, které se naleznou na místě stavby, jsou
absolutním majetkem českého státu.
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Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele
smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

svá práva a závazky,

vyplývající

ze

Zhotovitel se zavazuje provést min.70% objemu prací vlastními kapacítamí.
Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané
prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

škody, které by vznikly jako důsledek

Zhotovitel odpovídá plně a výlučně za škody na díle, dalším majetku objednatele a zdraví a majetku třetích osob
vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti
včetně odpovědnosti za škodu
způsobenou jeho provozni činností, odpovídá zhotovitel i z titulu zvláštní odpovědnosti (zejména odpovědnost za
škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, provozem zvlášť nebezpečným, škody způsobené třetím
osobám v důsledku nedodržení podmínek a termínů dopravních omezení a pod.).
Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky
podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby.

výstavby

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém
snížení investičních nebo provozních nákladů.

s cílem vytvořit co nejlepší

řešení stavby, které by vedly ke

Objednatel má právo upravit rozsah plnění díla v průběhu jeho realizace.
Smlouva je vyhotovena

ve čtyřech výtiscích, z nichž každá strana obdrží dva.

Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené

se řídí příslušnými

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými
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DODATEK č.1
ke smlouvě o dílo č. 05/105/2011
která byla uzavřena podle § 536 - 565 obch. zákoníku číslo 513/91 Sb. z. v platném znění na akci:

"Šimonovice, ul.Mínkovická - splašková kanalizace" a "Rekonstrukce komunikace,
výstavba splaškové a dešťové kanalizace v ul.Rozdvojená, k.ú.Minkovice, obec
Šimonovice"- větev I

1. Smluvní strany:
Objednatel:

Zmocněnec

Obec Šimonovice
Širnonovice č.p.70, 463 12 Šimonovice
IČO
: 00671886
DIČ
: CZ00671886
Obec není plátce DPH.
Pověřená osoba
: ing.Leona Vránová - starostka
Technický zástupce
Telefon
482317915
Fax
E-mail
vranova.simonovice@volny.cz
Bankovní spojení
: Komerční banka
: 20621461/0100
č.ú.
objednatele
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Se sídlem
: Nábřežní 4, 15056 Praha 5
Zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddil B, vložka 1930
Zástupce statutárního orgánu: Ing. Jiří Valdhans - ředitel společnosti
IČO
: 47116901
DIČ
: CZ47116901
Telefon, fax:
487882060

Objednatel zmocňuje zástupce pro věci technické Helenu Zochovou (tel. 605283953)
k zajišťování investorskoinženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací
a k dalším úkonům dle této smlouvy. V případě její nepřítomnosti je zmocněncem
objednatele ve všech
činnostech činnostech ing. Petr Zajíc 603869604, pro výkon TDI při samotné realizace též ing.Leoš Slavík
773288822.

S a Dv.o.s.

Zhotovitel:
Zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Č.Ú.

Zástupce pro věci smluvní
Zástupce ve věcech
technických
Obchodní rejstřík
Telefon
Fax
e-mail

Ing. Vladimírem Šebestou
41327837
CZ41327837
ČSOB Jablonec nad Nisou
705377713/0300
Ing. Vladimír Šebesta
Ing. Vladimír Šebesta
Krajský soud v Ústí n.L.,oddíl AXXIII,
vložka 415
483305696
483305696
sad@sad-jbc.cz

Vedením realizace stavby ve smyslu § 153 stavebního zákona je zmocněn Ing. Vladimír Šebesta ml.
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby podle §§ 158 a160 SZ je Ing. Vladimír Šebesta

2. Cena za dílo
Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků
objednatele a vyvolaných skutečností na níže uvedených vícepracích a méněpracích, uvedených v příloze, která
je nedílnou součásti tohoto dodatku. Cena za dílo se mění ( zvyšuje) takto:

s DPH

Bez DPH

Cena 1.UČ

4544802,-

3787 335,- Kč

Dodatek č.1 k 1.UČ

Kč

562499,

Celkem cena 1.UČ

4 256 084,- Kč

468749,-

5107301,-

Cena 2.UČ

9459 408,- Kč

Cena celkem

13715.492,-

Kč
Kč
Kč

11 351 290,- Kč

Kč

16458591,-

Kč

Rekapitulace :
Cena celkem bez DPH

13 715 492,- Kč

DPH 20%

2743.099,-

Cena celkem vČ.DPH

Kč

16458.591,- Kč

(slovy celkem : šestnáctmilionůčtyřistapadesátosmtisícpětsetdevadesátkorunčeských)

Cena prací bez DPH je pevná po celou dobu realizace díla nejpozději však do 09/2013. DPH bude fakturována
dle daňových předpisů platných v době fakturace.

Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti a zůstávají nezměněny.

V Jablonci nad Nisou
dne
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DODATEK č.2
Ke SMLOUVĚ O DíLO č. 05/105/2011
která je uzavřena podle § 536 - 565 obch. zákoníku číslo 513/91 Sb. z. v platném znění na akci :

"Šimonovice, ul.Mínkovická - splašková kanalizace" a "Rekonstrukce komunikace,
výstavba splaškové a dešťové kanalizace v ul.Rozdvojená, k.ú.Minkovice, obec
Šimonovice"- větev I

1. Smluvní strany:
Objednatel:

Zmocněnec

Obec Šimonovice
Šimonovice č.p.70, 46312 Šimonovice
ICO
: 00671886
DIC
: CZ00671886
Obec není plátce DPH.
Pověřená osoba
: ing. Leona Vránová - starostka
Technický zástupce
Telefon
482317915
Fax
E-mail
vranova.simonovice@volny.cz
: Komerční banka
Bankovní spojení
: 20621461/0100
č.ú.
objednatele
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Se sídlem
: Nábřežní 4, 15056 Praha 5
Zapsaná u Městského soudu:
v Praze, oddíl B, vložka 1930
Zástupce statutárního orgánu: Ing. Jiří Valdhans - ředitel společnosti
ICO
: 47116901
DIC
: CZ47116901
Telefon, fax:
487882660

Objednatel zmocňuje zástupce pro věci technické Helenu Zochovou (tel. 605283953)
k zajišťování investorskoinženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací
a k dalším úkonům dle této smlouvy. V případě její nepřítomnosti
je zmocněncem
objednatele ve všech
činnostech ing. Petr Zajíc 603869604, pro výkon TDI při samotné realizaci též ing.Leoš Slavík 773 288 822.

Zhotovitel:

S a O v.o.s., Želivského
Zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení

14a, 466 05 Jablonec nad Nisou
Ing. Vladimírem Šebestou
41327837
CZ41327837
ČSOB Jablonec nad Nisou
705377713/0300
Č.Ú.
Ing. Vladimír Šebesta
Zástupce pro věci smluvní
Zástupce ve věcech
Ing. Vladimír Šebesta
technických
Krajský soud v Ústí n.L.,oddíl AXXI II,
Obchodní rejstřík
vložka 415
Telefon
483305696
Fax
483305696
e-mail
sad@sad-jbc.cz

Vedením realizace stavby ve smyslu § 153 stavebního zákona je zmocněn Ing. Vladimír Šebesta ml.
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro prováděni stavby podle §§ 158 a160 SZ je Ing. Vladimír Šebesta
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Vzhledem k tomu, že se objednateli do plánovaného termínu ukončení SoD nepodařilo zajistit dostatečné
finanční prostředky na realizaci II.UČS a zhotovitel je stále vázán svojí cenou až do září 2013, obě strany
se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2 k SoD:
Dodatkem č.2 ke SMLOUVĚ O

4.

ou,o

Č.

05/105/2011 ze dne 10.6.2011 se upravují následujíci

odstavce:

Čas plnění

2.ucelená část předmětu díla - text se upravuje
09/2013

Zahájeni prací - předáni staveniště

31.10.2014

Ukončení prací - předání a převzeti díla bez vad a nedodělků bránících uživání

5.

Cena díla

Cena díla za II.UČS bez DPH zůstává nezměněna a číní
bez DPH:

9.459 408,- Kč

DPH 21%

1.986475,6 Kč

Cena celkem

po zaokrouhlení

11. 445 884,- Kč

Nadále platí původní ustanovení SoD. že cena prací bez DPH je pevná po celou dobu realizace díla. DPH bude
fakturována dle daňových předpisů platných v době fakturace.
Rozdělení výše uvedené ceny dle požadavků MZe je uvedeno v příloze č.1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou
součástí.

15.

Závěrečná

ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každá strana obdrží dva.
Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Širnonovicich dne 16.8.2013

V Jablonci nad Nisou dne

Za objednatele

Za zhotovite~-
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