Smlouva o díIo (dále SOD)
č.:
č, smlouYy zhoioviteleI

na přovedení §tavby: ,,Pěšina při silnici III/1161 Družec.'

uzavřená podle § 2586 a ná§l. Nového občanskéhozákoníku
L smluýní struny
1.1.

Zhotovitel:
Síd1o:
Statutámi orgá1:

Zástupce pověřený
jednáním ve věcech
a)

I.2.

tecbnických

KOSTKA

stav s.r,cr.

Ve Štědrém198,273 62 Dnžec
Ing, Pelr Kostka
lng, Petr Kostka
Ing. Petr Kostka

b) smluvních

Ing. Peh Kostka

Telefon:
Bankovltí spojení:
čísloúčtu.:

71,/ 747 624

obj€dnatelI
Síd1o:

Zástupce:

Ič:

DIČ:
Telefon:

Bailrovní spojení:

Česká Spořitelna a,s,
4372463389/0800

Obec Družec
H]avni 42, 273 62 Družec
Zdeněk Kofent, starosta
00234320
CZ00234320
+ 120 3I2 691 027
388105369/0800

II. Předmět díla
II.1. Předměten dílaje dodávka stavby: ,,Pěšina při silnici IIV1161 Družec.'
Dodávka brrde zabezpečena v rozsahu dle PD, r,ypracovall Karel Parolek

.

Dodávkou stavebních a nontážních prací a konstfukcí se pro účelytéto smlouvy (dále též
,,SOD") rozumí dodár,ka všech praci, kotNtrukcí a materiálů nutných k iádnému provedení
díla, provcdení všech předepsaných Zkoušek, revizí a zpracování dokumentace skutečDého
provedení díla, Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškerépráce, služby,
dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončenía
pŤedaní díla. k ieho úspěšnékolaudaci a uvedení do řádného provozu.
II.2. Použitémateriály a konstrukce stanoveny v pťojektu stavby jsou doporučené,Pokud by
sc ukáZala pofieba užit materiálů jiných o stejné kvalitě, budou podminly jejich uplatnění
odsouhlaseny TD investora, BeZ písemuého souhlasu objednatele nesmí b]it použity iiné
materiály, technologie či změny proti schválenému přojeku stavby, Všechrry materiály a

VýIobky použiténa stavby, musí mít viastnosti dle příslušných ustanovení staveb. zák. č.
183/2006 Sb., v platném znění,
I1.3. DojdeJi po uzavření této smlou\,y k takové změně předmětu díla - stavby spccifikované
ve stavebl,ím povo]ení, ktelá by měla vliv na obsai této snrlouvy, jsou smluvní sfuan_v
povinn}, rrzavříl ktéto smlouvě dodatek, kteďn případný rozpor mezi předmětenr díla
de1-lnovaným v této snlouvě B stavbou popsanou ve stavebním povolení, odstrani,

II.4. DoideJi při realizaci dila kjakýmkoliv zn]ěnám, doplňliťun nebo rozšíienípředmětu díla
i,yplýr,ajícinr z podninek při pro\,ádění díla, z odborných Znalo§tí zhotovitele nebo Zvad
plojektu stavby, je zhotovite1 povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření.
ocenit.jej podle čl. III.2. a piedložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, Tepne po
připadném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

Pokud tak Zhotovitel neučiní,má se Za to, že práce a dodávky jím realizované byly

v piedměiu plněni a v jeho ceně zahmut],.

II.5. Předměten díla je všecfulo to, co je popsáno ve slepých rozpočtech, výkazeclr výměr
nebo speciíikacich.
lI.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla. že jsou
mu Známy veškerétechaické. kvalitativní a jiné podmínky nezbltné k realizaci díla. že
disponuje takoqi,ni kapacitami a odbomými znalostnri, které jsou k provedení díla v danénr
tennínu nezb),-tné,

II.7. objednate] prohlašuje, že Zhotovite]i předal veškeré podklady krealizaci díla a
nezamlče] mu žádné rozhodné skutečnosti, které by měly vliv na lozhodnutí zhotovitele
uzavřít tuto sm]ouvu, íra stanovení ceny díla zhotovitelem či na odsouhlasení temínu
dokončeni dila 7hotovjtelem

III. Cena dílu

I

.1. Cena díla ie stanovena v souladu s obecně záýazrrými právníni piedpisy a je oběma
smluvními stťanami dohodnuta na základě lozpočtu ve výši:

Kč

Cena bez DPH:

780.927,_

21ya|
Cena včelně DPHj

163.995,_Kč
944.922,- Kě

DPH

Ccn. je stanoyenn jako nejÝše přípustná, Cenu lze překočitjen za podminek stanovených
\.tito smlouvě, zejména však v případě. že při provádění díla bude potřeba činnostído
rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídate]né v době uzavřeni tóto sm]ouv}.

II].2. Podkladem plo stanoveni ceny jsou položkové rozpočty. Rozpočly jsou nedílnou
součásti SoD, Jednotkové ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné do data ukončení dí]a a
brdou jimi oceněny veškeré vícepráce realizované zhotovitelem do data předání,
IlI.3. Součásti sjedtrané ceny jsou veškeré práce a dodár,ky, které jsou obsažerry v projektu
stavbv,

III.4, Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i
např. náklady la zŤízertí,provoz, údržbua vyklizení staveniště, náklady na \.T,tyčeni
stávajících podzemních inženýrských sítí,nriklady na zŤízenístaveništních připojek, náklady
na enelgie a vodu po dobu výstavby, nákiady na q-tyčovacípráce §pojené s výstavbou,
náklady na geodetické zaměřeni a zpracování projektové dokunentace skutečnéhostavrr
provedeni díla. náklady související s konpletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné
realizaci díla v rozsahr_r dle č1, IL smlour1.

lII.5. Cenaje stanovena pro daňové podmínky k dalu podpisu SOD, Smlu\,ní strany belou na
vědomí, že zlrotovitel je oplá\,něn ke stanovené qeně připočíst Zákonnou výši DPH, pokud
v pťrběhu realizace díla dojde ke změrrě právních piedpisů v této oblasti,

IV. TERMINY PLNENI
Iv.1. Piedaií staveniště:
Iv.2. Ukončenía předáni díla:
Iv.3. V).klizení staleniště:

v.

do 5 dnů od podpisu smlour,y
do 90dnťr od podpisu snrlouly
do 7 dnťr ode dne ukončení díla

PLATEBNÍ PqDMÍNKY, FAKTURACE

V.1. Ke každémrr poslednímu dni v měsíci zhotovitel předloží objednateli soupis provedených
prací a dodávek oceněný dle č1. IlI. a po jeho odsouhiasení objednatelem, prostřednictvín
jeho technického dozoru (objednatel je povinen se ryjádiit nejpozději do 5 pracovních dnů od
data doručenísoupisu) vystaví daňový doklad ve l^ýši 90% sjednané ceny, Zbývající část, tj,
l0 % ze sjednané ceny díla ubradí objednatel Zhotoviteli po od§traněni všech vad a nedodělků
z.jištěných při piedání a převzetí díla a předriní všech dokladů nutných ke kolaudaci díla na
základě závěrečného daňového dokladu. Příiohou daňového dokladu je soupis provedených
prací a dodávek, splatnost daňového dokladu je 30 kalend.iřních dní od data doručení
objeo

la1- 1i.

Y.2. Nedo.jdeJi mezi oběma stranani k dohodě při odsouhlaseni množství či druilu
ptovedených praci, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze plácej u kteďch nedošlo
k rozporu, objednatel ngn]á plávo odepřít svůj souhlas s rozsaherr-i a množství práce, pokud
odpovidající práce byly provedeny v dané kvalitě a oceDěny podle rozpočtu, kterýje piílohou
této smlou\y,

YL MAJETKOVÉ SANKCE, SMLI]VNÍ POKLITY
vI.1. Smiuvní strany se dohodly, že áotovitel bude platit objednateli smluvni pokuty:
vI.1.1. Za prodleni s termínen předá]í díla v tennínu dle č1, Iv,2, smlouvy, a to 2.000
Kč za kťdý den prodlení.
yl,í.z. Za prodlení 5 tennínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím
protokolu, a to 500 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
VI.2. Smluvní strauy se dohodly, že objednatelje povinen zaplaťt smlu\,ní pokutu zhotoviteli
pro případ odmítnutípievzetí díla v rozporu s ujednáními obsaženými v této smlouvě, a

to ve výši 500,- Kč za každý den prodleni. V případě, že je objednatel

v rozporu
rrjedrrriními obsaženjmi v této smlouvě v prodlení s pievzetím díla, má se za to, že
zlrotovitel není po dobu prodlení objednatele v plodlení s předáním díla.
s

VI.3, V případě, že objednateli vznikne z ujedíání této soD nárok na smluvní pokutu nebo
.jinou majetkovou santci vůčizhotoviteli. je objednatel oprávněn odečísttuto částku
z kteréhokoliv daňového dokladu a snížito ni sjednalou cenu díla.

VL,l. Ustanovení o smluvní pokutě nenršíprávo objednatele
které mu vzniknou prodlenín áotovitele,
VII.

na nábradu škody a ušléhozisku,

STAYENISTE

VII.I. objednatel piedá Zhotoviteli staveniště pro§té práv třetí osoby dle ól. lV.l,
smlouvy.

této

vIL2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčenístaveniště a během rýstavby řádně
pečovat o Základní směrové a výškové body a to až do doby piedání díla objednateli,

Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčeníjednotlivých stavebních objektů a odpovídá za
jejich sprár,nost.

vII.3, Zhotovitel si na základě podkladů, které nlu předá objednateL, Zajistí q.týčení
podzemnich vedení síiía bude dodržovat podmínky jejich správců a vlastníkůsítípo celou
dobu výstavby,

V]I.,l. Veškerá potiebná povolení k užíváníveřejných ploch, případně překopů komunikací
zajištlje Zhotovitel a nese náklady s tínr spojené. T}to náklady jsou součástísjedtrané ceny
díla,

\rII.5. Jestliže v souvislo§ti se Zahájením prací bude ťeba umístit nebo piemlstit dopra\ní
značky podle piedpisll o pozemních komrrnikacich, obstará t}to práce Zhotovitel, Zhotovitel
zodpovidá i za umísťování,přemist'ování a udržor,ánídopravnich značek v souvislosti
s prubělrem pťovádění praci a všechly náklady s tím spojené jsou zahmuty ve sjednané ceně
dílá

VlI.6, Zhotovitelje povinen udlžovat na staveništi pořádek aje povinen odstaňovat odpady a
nečistoty vzniklé jeho činrrostí,Pokud bělrem rea]izace díla dojde k poškozenístávajících
objektů ěi okolDích zařízení vinou zhotovitele. zavazuje se zhotovitel vše uvést do pů\,odního
stavu,

vI1,7. Zhotolitel zajistí střeženi staveniště a v případě potieby i jeho oplocení nebo jiné
vhodné zabezpečení.Náklady s tím spojenéjsou zalrmuty ve sjednané ceně díla.

VII.8. Zhotovite] zajistí na své rráklady odběrná místa euergií VčetDě případnélro měření
odhěrir

vI1.9. objednatel má právo nezahájit přejínací iízení,není-li na staveništj poiádek, nebo
není-li odstlaněn ze staveniště odpad vzniklý pii stavebních pracích apod.

VII.10. Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen r,yklidit
staveniště a upravit jej die projektu stavby, Pokud staveniště v dohodnutém temrínu nevyklidí
nebo jen neupraví do sjedlraného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý kalendářní týden prodlení, a to až do vyklizení
staveniště.

YII.1l. Provozní. sociální a případně i výrobní zaiízenístaveniště Zabezpečuje zhotovitel.
Nráklady na projekt. vybudování, zprovozněníj údržbu,likvidaci a r,l.klizení zařízení
staveniště.jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

WII. PROYÁDĚNÍ DÍLA

VI

.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj niik]ad a na své nebezpečíve sjednané

době.

VIII.2. objednatel nebo jim pověiený Zástupce je oplávněn kontrolovat provádění díla, Zjistíli, že zhotovitel pror,ádi dilo v lozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstlanil vady vzniklé vadným prováděním a dílo provádě1
řádným způsobem, Jestliže Zhotovitel tak neučiníani v piiměiené lhútě mu k tomu poskylnuté
a postup zhotovite]e by vedl nepochybně k porušenísmlouvy, má objednatel právo od SOD
odstoupit. Za objednatele bude teclrnický dozor plovádět Ing. Pavel Kopta, Družec

vlII.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min,

3

pracovDí dny pieden zápisem do stavebního deniku ke koítrole částístavby. které budou
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, NeučiníJitak Zhotovitel, je povinen na žádost
objednatele odkýt práce, kleré byly zakr)-ty nebo které se staly nepřístrrpnými na svůj náklad,

jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasne plseniné
vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn piedmětné práce zakl.t, Bude-li vtomto případě
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odk]tí provést na
nákiady objednatele, Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškelé
rrriklady spojené s odkr}.tín prací, opravou chybného star,u a následným zakytím zhotovitel.
YII_[,4. Pokud se objednatel nebo

VIII.5. Zhotovitel

plné míře zodpovidá za bezpečno§t a ochlanu zdraví všech osob
v prostolu staveniště a zabezpečí jejich vlůaveníochranrrými pracovními ponrůckami, Dále
se zllotovite] zavazuje dodržovat bezpečnostní,hygienické či piípadnéjiné piedpisy
v

souvisejicí s rea]izací díla.

VIII.6. Veškeré odborné práce nlusí vykonávat pFco\,níci zhotovitele nebo jeho

subdodavalelů majícípříslušrrou kvalifikaci, Doklad o kvalifikaci pracovníkůje zhotovitel na
požádfu í objednatele povinen předIožit.

VIIL7. Zhotovitel je povinen pii realizaci díla dodržovat platné Zákony a jejich prováděcí
předpisy a dalšíobecně závazné předpisy, které se lýkají jeho činností. Pokud polušením
těchto piedpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškglé vztiklé nilklady zhotovitel.
VllI.8. Zhotovitel se zavazllje dodržovat při provádění díla veškeré podnínky a připomínky
vyplývajícíz územníhořízení a stavebního povolení, Pokud nesplněním těchto podmínek
vznil(ne objednateli škoda, hradiji zhotovitel v plnérn rozsahu.

VIII.9. Zhotovitel se zavazuje a ruč1 Za to, že při realizaci díla nepoužije žádný rnateriál, o
kterém je v době jeho ýžitíznťjfio, že je škodli\"ý. Pokud tak zhotovitel učiní,je povinen na
pisemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravrr a veškeré nriklady s tínr spojené nese
Zhotovite1,

VIII.10. Zhotovitel je povinen Zajistit dílo proti kádeži a vandalismu,

vIII.ll.

Zhotovitel je povinen b;ýt pojištěn proti škodám způsobeným jeho činno§tí včetně
rnožnýclr škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla, Stejné podmínky je
zhotovitel poviien zajistit u svých subdodavatelů, Doklady o pojištěníje povinen na požádání
pŤedložit objednateli.

VIII.12, Pokud činnostízl]otovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným

subjektťm Z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek \,f,plývajícich Z platných
zákorrů, CSN nebo jiných právnich norenr nebo \,}plýTajícich z této smloulT o dílo, je
Zhotovitel povinen bez zbytečnéhoodkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné. tak
linančnéuhradit, veškelénáklady s tím spojené nese Zhotovitel,

VIII.13. Zhotovitel není oprár.něn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez
písemnéhosouhJasu objednatele.

VIII.14. Zhotovitel je povinen piedložit objednateli písemný seznam všech piedpokládaných
subdodavatelťl ještě pied uzavřením svých smluvních vztahú s nimi. objednatel si r,l,hrazuje
právo vyloučit z tohoto seznamu ty strbdodavatele, se kterými má z piedchozích staveb nebo
.jednání špatnéZkušenosti. Zhotovitelje pak povinen zaj istit j iDého subdodavatele.

vI[.15. Jestliže zhotovitel nalazi při provádění prací na archeologické náiez), je po\inen
přerušit práce a infomovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní spťávy. Pokud tak
neučiní,nese veškeré dťlsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen lozhodnout o dalším
postupu,

IX STAVEBNÍ DENÍK
Ix.1. Zhotovitelje povinen vést ode dne pievzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební
deník v souladrr s příslušnlimi platnými ustanoveními, do kterého je povinen zapisovat
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlour5, o dílo, Zejménaje povinen zapisovat údaje
o časovémpostuprr prací, jejich jakosti, zdůvodněníodchylek prováděných prací od projektu
stavby apod. Povinnost vést stavební deník končípředánínr a pievzetim stavby.
IX.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
náZev, sídlo, Ic Zhotovitele,
rrázev, sídlo, lČ objednatele,
název, sídlo. IC zpracovatele plojektové dokumentace,
název, sídlo, IČ firmy vykonávající techrrický dozor investon,
přehled všech provedených zkoušek jakosti,
seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňlů,
seznam dokladů a úředních opatření týkajících 59 stavby,
denně přítonní pracovníci na stavbě"

denně soupis a rozsah provedených plací.

IX.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavb}Ťedoucí Vždy teD den,
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předrněten zápisu. Mimo
stavbyvedouciho můžedo stavebního deniku provádět záznaí\y poýze objednatel, jínr
pověiený Zástupce. zpťacovatel plojektové dokumentace nebo přís]ušnéolgány §tátni správy.

IX.4. Nesouhlasili stavb}-vedoLrcí se zápisem, ktery rrčinil objednatel nebo jím pověřený

Zástupce, případně zplacovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto

zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tň placo\,ních dnů, jirrak se má za to, že
s uvederrýn zápisem souhlasí.

IX.5. objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisfun ve stavebním deníku,
učiněným Zhotovite]em q,jadiovat nejpozději do tří pracovních dnů.
IX.6, Zápisy ve stavebninr deníku se nepovťuji za změnu smlouvy, ale sloužíjako doklad
plo r,lpracování doplňků (dodatků) a změn smloulT o dílo,
Ix.7. Stavební deník 1nusí být stále přístupný na stavbě.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZELÍ DÍLA
x.1, Zhotovitel je pol,inen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů piedenr, kdy bude
dílo připraveno kpředání, Objednatel je pak povinen nejpozději do tií dnů od teimínu
stanoveného zl]otovitelem zahájit přejímací říZení a řádně v něm pokačovat.
X.2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je piipraveno k piedáni a pii přeiímacím iízení
se zjistí, že dílo není podle podmírrek SOD ukončeno či připraveno k odevzdáni,.je zhotovitel
povinen ulrradit objednateli veškeré náklady s tím vznikié nebo smluvní pokutu ve qiši 500
Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

x,3. Zhotovite] je povinen připravit a doložit u přejímacího řizení všechny předepsané

doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a pií§lušnéprováděci lyhlášky. BeZ těchto
dokladů r]elze považovat dílo za dokončenéa schopné předriní.

X.1. O prťtběhu přejimacího řízenípořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i
soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s terníuem jejich odstranění, Pokud
objednatel odnrítne díio převzít. je povinen uvést do zápistt svoje důvody.

X.5, Dílo je považováno za ukončenépo ukončenívšech praci uvedených včl. IL

této

smlouly, Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončenídíla nebo předáDí, rozumi se
ťínden. ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

X.6. objeduatel rremá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o
sobě ani ve spojerrí sjinými nebráni uživání díla funkčně nebo estetickv. ani ieho užíl,ání
poostdlnim /pl.obem neomezuji, V rorr pitpade je zhorovitel poviner oástranii qlo r"dy a
nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, Pokud zhotovitel neodstraní
veškeré vady a nedodělky v dohodtlutém termínu, je povinen zap]atit objednateli smluvní

pokutu dle č1. VI.1.2, Pokud objednatel odmítne v rozporu s \,l'še uvedeným dílo převzít. je
povinen Zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu dle č1. vL2.

x.7. vadou se plo účelytéto smlouvy lozumi odchylka v kvalitě, roz§ahu nebo parametrcch
díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznýni piertpisy,
Nedodé,kem .e rozuni nedo\ončená práce oproli proiekru sla\ b),
X.8. Zhotovitel je povinen v přin'ěřené lhťltě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za
uvedené vad,v a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech
nese až do rczhodnutí soudu zhotovite]. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků
v přiměřené lhůtě podje povahy vady nebo nedodělku, rrejpozději však do 10 dnů od obdržení
písennéhooznámení objednatele, s.jednávají obě stÉny smluvní pokutu ve výši 500 Kč za
každ;í,der1 o který zhotovite] nastoupí později, Za písenxré oznámeni objednatele se považuje
i zápis v protokolu o předání a převzetí díla.

XI. ZÁRUKY

x.1.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež rrrá dílo v době jeho piedání, Za vady díla, na něž se
vztahúe ZáŤuka zajakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této Záruky,

x1.2. Zhotovite1 poskytuje na dílo specifikované v čl, lI. zráruku v délce 60 měsíců.Po tuto
dobu odpovídá za vady, které objeduatel zjistil a které včas oaámil,

xI.3. Záručnílhůta počínáběžet dnen] odstranění poslední vady a nedodělku r,lplýr,ajíciho
Z

protokolu o předání a převzetí dila,

xI.4. objednatel je povinel vady písemně ťeklamovat u áotovitele bez zbltečnéhoodkladu
po jejiclr Zjištění. V reklamaci musí b;ýt vady popsány a uvedeno, jak se projelují, Dále
v reklanaci objednatel uvede. jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je
opr;\ lIen po/adoVdtI

xI.4.1. odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacíoh
předmětů, svítidel apod,)

XI.4.2. odstranění vady opravou, jeJi vada opravitelná.

xl.,l.3. P'i"neienou 5le!oL

Ze sjednané cen),

xl.,l,]í. odstollpení od smlouvy.
XI.S, Zhotovitel je povinerr nejpozději do 5-ti dnů po obdrženíreklamace ]]ísemně oznámit
objednateli, zda leklamaci uznává či netlzĎavá, Pokur] tak neučini, má se za to, že reklamaci
objednatele uznává, vždy však nlusí písemně sdělit, vjakém termínu nastoupí k odstlanění
vad,v, Tento tennín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez o1 edu na to,
Zda Zhotovitel reklamaci uznává ěi neuznává, Současně zhotovitel písemně navrhne, do
kterého temínu vady odstraní.
X].6. Reklamaci lze uplatnit nejpozdě.ji do posledního dne záruěni 1hůty, přičemži rekiamace
odes]aná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou,

XI.7. Zhotovitel je poviten nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději
však do 10 dnů po obdržení leklamace, a to i vpřípadě, že reklamaci neuznává, Pokud tak
neučiní,je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení,
objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou nábradu škody a ušlého
ziskrr, Naklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve spomých případech až do
roáodnutí §oudu.

xl.s, Nenastoupí-li zhotovitel

k odstranění reklanované vady ani do 15-ti dnů po obdržení

reklamace, je objednate1 oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbomou právnickou nebo
fyzickou osobu, Veškerétakto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

xI.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., žejím
ťeklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni uevztahuje zriručnílhůty resp., že
vadu způsobi1 nevhodným užívánímdíla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotovite]i veškeréjemu, v souvislosti s odstraněDím vady prokazatelně vzniklé a doložené
náklady,

xI.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení
reklanrace (oznámení). Pokud tak neučiní,je povinen zaplatit objednateli mimo niihrady
škody a případrrého ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den, o který
nastoupí k odstlaňování vady později,

XIL WŠŠÍ
MOC
xII.l. Pro účelytéto smlouvy se Za vyššimoc považujípřípady, které nejsou závislé na
sn]hrvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např, o válku.
mobilizaci, povstání, živelnépohromy apod,

x|1.2. Pokud se p]nění této smlou\,y stane nemožným v důsledku vyššímoci, strana, která §9
bude chtít na vyššímoc odvo]at, požádá dfuhou stranu o úplavu smlouvy ve vztahu
k předmětlL ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má stmna, která se odvolala na
vyššímoc právo odstoupit od smlouvy, Účinnosr odstolrpenl nastává v tomto případě dnem
doručeníoznánení.

x

I.1. Tuto smlorrvu ]ze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednánim
\,ýslovně nazvan]ín ,,Dodatek ke smlouvě" a očislovaným podle pořado\"ýqh čisel, Jiné
zápis,v. protokoly apod. se za zněnu sm]ouvy nepovťují. K platnosti dodatků této smlouvy je
nutná dohoda o celém obsahu,
XII1,2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti brránicí iádnému plnění této smlou11,, je
povinna to ilrned bez Zb}tečného odkladrL oznrimit druhé straně a vlvolat jednání zástupóů
opťávněných k podpisu smlour.y-,

X]II.3. ChceJj něktelá ze stlan od této smlouvy odstoupit na základě ujednáni z této smlouvy
vyplývající.je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu.
ke kterémrr od smlouvy odstupuje. v odstoupení musí blit dále uveden důvod, pro kteťý
smlu!,ní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, kte{iji k takovému
koku opravňuje, Bez těchto náležitostíje odstoupení neplatné,

XIII.4. Nesouhlasili jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupeni diuhé strany nebo
popírá-lijeho existenci, je povinna to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení
o odstoupení. Pokud tak neučini, má se za to, že s důvodgm odstoupení souhlasí,

x[I.5. odstoupí-li

některá ze smluvnícl] stlan od této smlouvy na základě ujednání Z této
smlouvy vypl;ivající. pak povirrnosti obou snluvních stran jsou následující:

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je
st8novens cen5.liIa

Zhotovitel provede 1inančnívyóíslení provedených prací a zpracuje ,,dílčíkonečný daňový
doklad".
Zhotovitel vyzve objednatele k ,,dílčímupředání a pievzetí dí]a" a objednatel je povinen do tří
dnů po obdržení \ryzw zaháji ,,dílčípřejínací řízení". Po dílčímpřed.á!í a přeyzetí
plovedených plací siednají obě smluvní strany pisemné aušení smlou\1,o dílo,

XII|.6. objednatel je opfávněn bez souhlasu Zhotovitele pievést svoje práva a povinrrosti
Z této smlouvy vlplývajícína jinou stťanu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a
povil]11osti Ztéto smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem
objednatele,

XI Y. ZA VE RE C NA U S TA NO

XlV.l.

W NI

Stúna, která návrh SOD předložila, je jím vázána do doby jejího doručenídruhé
přijetíje stanovena na 30 dnů od doruěení.

straně, Llrůta pro

xlv.2. Smlouvaje

uzavírána v písernné podobě. a to okamžiketn, kdyje na smlouvě připojen
podpis obou sn uvních stran,

X]Y.3. Veškerédohody učiněnépřed podpisern smlou\T a vjejím obsahu nezahmuté,

pozb;ivají dnem podpisu smlouvy platnosti,

xlv.4. obě

strany prohlašují,že došlo k dohodě o celén rozsahu této smlourT.

XIV.S, Tato SOD je vyhotovena v9 4 stejnopisech, z nicM každá ze smlulrrích stran obdrží2
stejnopisy,

xlv.6. Je-li

nebo stane-]i 5e některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné,zůstávají
ostalní ustanovení této smlouvy platná a účinná.Namísto neplatného či neúčinného
ustanoYení se použijíustanovení Nového občanského zákoníku, případně ostatnich zákonů,
naiízenía vyhlášek,

xlv.7. Zhotovitel

se zavazuje podrobit se pokynům orgánů ochany životníhoprcstředí a
státní sprály, Zhotovitel dále po§k)tne jako osoba povirrná poťebnéúdaje kontrolnímu

o€ánu

při výkonu finančni kontloly dle zákona č. 320/2001 Sb. Zhotovitel se zavazuje

posk}-tnorrt kontrolním orgárťrm veškerou potřebnou součinnost ve smyslu ust, 2 písm. e).
§

Dále se Zhotovitel zavazuje umožnit i qikon konho}y a posk}tnout vešk9rou potřebnou
součiinost poskytovateli dotace a všem příslušnýrn orgrlnům ČR,

xlv.s.

Zhotovitel prohlašuje. že se seznánril se všemi podmínkami obsaženými v zadávací
dokumcntaci a zaýazlje se jim vyhovět. Porušenípodmínek obsažených v zadávací
dokunentaci se považuje Za porušení této smlou\T.

XIV.9. Zhotovitel prohlašuje, že celá §nlouva odpovídá zadávacím podmínkám objednatele.
XIV.10. Zhotovitel souhlasi se zveřejněním této smloury na profilu objednatele (zadavatele)
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, v platDém znění,
xlv.ll. obě sn uvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD včetně příloh a
5 celým obsirhem SOD souhlasí, Současně prohlašúí,že SOD nebyla sjednána v tísni ani za
.jinak jednosfuaniě íevýhodných podmínek.

XV. SEZNAM PŘÍLOH
XV.1. Niže uvedené piílohyjsou nedílnou sotrčástísmlouvy:

1.

oceněný výkaz výn1ěI
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Jednarel Spoleenosti
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Akce: Pěšina při si|nici III/1161 Družec
chlo

výkaz výněr

Popis položky a výněry

Položka

Měrná

Počet

R€kaDitulBc€
Pěšina při Si]nici

DPH

,780

uT/l]6t Díužec

2l,ooyd

921

163 995

94492)

stávr.r,o.
ýe šÉércnl93

Píaha 12.6,20l?

*

_

Púřo"'e|i s+f

2'á:

n-a2rc

Akce: Pěšin. při silnjcilII/ll61 Družec
Popis položky a výněry

RozDočet
Pěšina při si]njci III/116t Družec

l

l2230] ]0]

)

]

]

62701 l03

7]20l20l

lll l l0l l02

odkopávky v konstnkčnjch !Ťsiev pěšina

rn3

81,9]

l97.00

16 136_21

vodorovné přemístněnj do 800 m

nt3

8],9l

]

17.00

9 583,47

Uložení na skládku s úpravou

m3

8],91

l95,00

l5 9]2,45

Úprava p]áně se zhurněnín

nr2

43],08

52,00

22 416,16

5,55

125,00

693.75

V}Ďouláni stávajicich §llničnjch obrub, odvoz Da
skládkx
6

]2230] ]0]

]6270110]

1

|2a]20l

8

1]

9

l8]

101

l0 56174l

]

02

l ]3

odkopávky v konstrukčnlch \.lslev !,jez4,

n]3

29,69

]97,00

5 848,93

vodorovné přemistněnl do 800 m

m]

29,69

]

17.00

3 ,l73,73

U]oženi na skládku s úpravou

m3

29,69

]95,00

5 789,55

Úprava pláně se zhutněnjm

m2

87.32

52,00

4 540,64

Podklad ze šrěrkopísku ti, l50 mm

n]2

518,40

82,00

42 508.80

Podklad z díě f

m2

518,40

57,00

29 548.80

fi2

8,7,32

122,a0

]0 653 04

323,50

241,00

79 904,50

32i1,00

89.00

28 836.00

65,50

232.00

15 ]96,00

]l

j6480

l1

56474]

] 13

Podklad Ze šiěftu f8122 il, ]50 mm

l:]

91]1162

] ] l

osazeni obnlb bei. sloja|ých do bet,lože S oporou

] 1

l2

Dodáni obrub bei, q.p

].1

]5

01,{ t],

9l656l

] l

l

40 mm

MoNo

11

ks

osazeni obrub bel. palko!"ých do bet,lože s opofou

ló

Dodátrj obrub bet, parkových

ks

l31.00

48,00

6 288,00

l]

]32301l02

!ýkop

v honr.tř.4

m3

318,00

]75.00

55 650,00

l8

i6230] ] 02

vodoroÝné přemíslnénído 800 m

m3

318,00

117,00

37 206,00

17]20]20]

uloženj na skládku s úpravou

m3

318.00

195,00

62 0]0,00

,l5l573

lože Zpísku v tI,100

m3

31,80

624,00

]9 843,20

n3

318,00

210,00

6ó 780,00

3]8,00

56,00

l7 808.00

318,00

227,a0

72 18ó,00

9,00

3780,00

34 020,00

2l

] ]

l

]67l0] l0]

rýh_v

naloženíhomin}, ahuírěný záSyp

22

montáž potrubi

23

dodáni

24

8944]

lnú

]

]21

PVc DN 200

osazen i kana],šachty pia9t,DN 400 vč,dodáni

ks

stav s,ř.o,
])laha L]

6,20ii

_

aářoi.l

\+f

Akce

:

Pěšina při silnici

llVll6t

výk!z výl'lěr

Družec
Poph položky

)5

yýměry

montáž útesů
899t03

2,6

]

l l osazeni poklopu kanál. litin Vč.dodání

PVc DN

4,00

1147,00

ks

9,00

829.00

7

1,00

682,00

2,728,a0

5-00

189.00

945,00

5,00

47,00

235,00

150 včetně tvarovek

28

212,7522]'2

potrubi

29

8713 ] 52]

nontaž potiubí PVC DN 150

30

89594l

3]

89594l11l

:2

91,1001

1

l1l

]

]2

33

9l5l21l l l

1588,00

ks

nronláž odboček vč,dodáni

21

34

á

461.00

montáž uličnl vpusti vč.dodáni

ks

3,00

5 187.00

moniáž horské lpusti vč.dodani

ks

1.00

4 700,00

4 700.00

osazení dopťa\Ťíchznaček

ks

2,0a

ó20,00

t 240,00

Dodání doprav, značek vč, sloupkr12,5 m FeZn

ks

2,00

1043,00

2 086,00

Vodorovné dopravni značeni barva biláplast

ín2

3,00

480,00

l 440,00

úprava pláně bez áutněni

n]2

l59,00

32,00

5

m3

]5,90

72,00

]l41,80

15,90

117,00

]

5

56].00

]5

18] 101]01

36

l67l0] ]5l

3,7

162701103
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