~ aM
Děčín

číslo

smlouvy: 314543

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle

1.

ust. § 2586 a následujících§ týkajících se "díla" uvedených v
č. 89/2012 Sb. v platném znění

Občanském

zákoníku

SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:

Město Jiříkov

Městský úřad Jiříkov, Náměstí čp. 464/ 1, 407 53 Jiříkov
Sídlo:
00261424
IČ:
p. Michalem Majákem, starostou města
Zastoupen:
Osoba oprávněná k podepisování
starosta@jirikov.cz
smlouvy a dodatků:
p. Michal Maják, starosta města
Osoby pověřené k jednání:
ve věcech technických:
Michal Heřmánek
412 338 350
hermanek.m@j irikov .cz
Registrace:
ČS a.s. Děčín, pobočka Rumburk
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
09213 893 99/0800

(dále jen objednatel )
Dodavatel:

Sídlo:
IČ:
DIČ:

Zastoupen:

SaM silnice a mosty

Děčín

a.s.

Oblouková 416, 405 Ol Děčín III
25042751
CZ25042751
Ladislavem Kudrem, místopředsedou představenstva a ředitelem
společnosti

Osoba oprávněná k podepisování
smlouvy a dodatkú:
Ladislav Kudr, místopředseda představenstva a ředitel
společnosti

Osoby pověřené k jednání:
ve věcech technických:
Registrace:
Bankovní
spojení:
Číslo účtu:

Petr Podrazil, vedoucí OZ Varnsdorf
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, vložka 1142, oddíl B
Komerční

banka a.s.
2654920227/0100

(dále jen zhotovitel)

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva), kterou se zhotovitel zavazuje k řádnému a
včasnému provedení díla specifikovaného v ustanovení č. 2 této smlouvy a objednatel k
zaplacení ceny za jeho provedení podle ustanovení č . 3 této smlouvy, a to za podmínek dále
ve smlouvě uvedených.

Majetek Měs ta Jiří kov. Dokument ani žádná jeho část n esmějí být bez souhlasu majitele dále šíře ny, kopírovány nebo převád ě ny na j iný typ n os i če k
jiným ú če i C1 111, než ke 1..1erým byly určeny.

2.

PŘEDMĚT DÍLA

2.1

Předmětem

díla jsou stavební práce na akci :

Město Jiříkov-

oprava chodníku na

náměstí

II.

2.2

Předmět díla je uveden v požadavcích zadavatele na rozsah a obsah díla a Je vymezen
textovou části zadávací dokumentace a soupisem prací.

3.

CENA ZA DÍLO

3.1

Dohodnutá smluvní cena činí:
2 775 153,76 Kč bez DPH
(slovy:

dvamilionysedmsetsedmdesátpěttisícjednostopadesáttřikoruny české

76 hal.)

582 782,29 Kč DPH
(slovy:

pětsetosmdesátdvatisícesedmsetosmdesátdvěkoruny české

3 357 936,05

Kč včetně

29ha1.)

DPH

(slovy : třimilionytřistapadesátsedmtisícdevětsettřicetšestkorun

českých

5hal.)

3.2

Dohodnutá cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Cena je dohodnuta za kompletní
dílo, je platná do doby odevzdání a převzetí díla a zahrnuje veškeré náklady a přiměřený zisk
dodavatele související s řádným provedením díla.

3.3

Cena zalrrnuje i dodatečné dodávky a práce, které nejsou ve
nezbytné pro řádné splnění díla.

4.

TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1

Dodavatel je povinen dokončit dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je
objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla.

4.2

Základní termíny:
a) zahájení prací
b)

4.3

dokončení

smlouvě

specifikovány, ale jsou

: do 3 dnů od uzavření smlouvy o dílo

stavebních prací: do 30. ll. 2014 ve finančním objemu 2 476 tis. Kč vč. DPH
do 30. 04. 2015 ve finančním objemu 882 tis. Kč vč. DPH

Dodavatel provede dílo v souladu s termíny v odstavci 4.2.
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4.4

Termíny uvedené v odstavci 4.2 jsou milníky, na které se vztahuje ujednání o smluvních
pokutách v čl. 8 přílohy č. 1 smlouvy- Obchodní podmínky.

4.5

O termínech plnění jednotlivých položek podle odst. 4.2. bude dodavatel
informovat objednatele.

5.

PŘÍLOHY

5.1

Právní vztahy a povinnosti smluvních stran se kromě ustanovení této smlouvy
uvedenými přílohami, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:
příloha č.

1 - Obchodní podmínky

příloha č.

2 - cenová kalkulace nabídky

příloha č.

3 - harmonogram postupu prací

neprodleně

řídí

níže

5.2

Výše uvedené přílohy se vzájemně doplňují a vysvětlují. V případě nejednoznačnosti nebo
rozporu mají přednost ustanovení této smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh této
smlouvy. Ustanovení příloh mají navzájem přednost ve výše uvedeném pořadí.

6.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

6.1

Objednatel je oprávněn kontrolovat postup plnění dodavatele (§ 550 obchodního zákoníku).
Kontrolu ohlásí objednatel faxem nebo písemně dodavateli nejméně tři pracovní dny před
jejím uskutečněním.

6.2

Dodavatel musí při plnění celého předmětu díla dodržovat a plnit všechny požadavky českých
norem (platných i doporučených) v příslušných oborech, včetně příslušných právních
předpisů.

6.3

Dodavatel zajistí opravy po dobu záruky.

6.4

Dodavatel může pro plnění této smlouvy použít pouze ty subdodavatele a v takovém rozsahu,
které mu předem písemně schválil objednatel. O uzavření smlouvy s každým takovým
subdodavatelem bude dodavatel neprodleně informovat objednatele.

6.5

Dodavatel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky, práva a povinnosti dané mu touto
smlouvou bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

6.6

Měnit

doplňovat text této smlouvy, jejích příloh a doplňků lze jen formou pořadově
písemných dodatků, odsouhlasených a řádně podepsaných k tomu oprávněnými
zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatkú a změn této smlouvy se vyžaduje dohoda
o celém obsahu dodatku nebo změny.

nebo

číslovaných

6. 7

Osoba pověřená pro jednání ve věcech technických je oprávněna v rámci této smlouvy vést s
protistranou jednání technického rázu týkající se předmětu díla a podmínek jeho provedení.
Osoba zmocněná pro jednání ve věcech technických není oprávněna měnit, rušit ani uzavírat
dodatky smlouvy.
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předpisech, včetně

Tato smlouva je založena na zákonech a
České republice ke dni podpisu smlouvy.

6.9

Pojmy uvedené v této smlouvě a jejích přílohách mají stejný význam a musí být vykládány
stejným způsobem jako pojmy uvedené v obchodních podmínkách.

6.10 Smlouva nabývá platnosti a
stran.

účinnosti

6.11 Tato smlouva je vyhotovena v jazyce
strana obdrží dva.

dnem podpisu

českém

ve

celních a

daňových,

6.8

oprávněnými

čtyřech

zástupci obou smluvních

stejnopisech, z nichž každá smluvní

6.12 Podpisem této smlouvy se ruší veškerá předchozí ujednání, která se nestala
nebo netvoří její přílohu.

V Jiříkově, dne

/!.} á>/'7

součástí

p

rricHal

smlouvy,

V Děčíně, dne

" mosty

Děčln

'--\
...... z ....................
.
//"

platných v

Ladislav Kudr

aják

stat~.st~ěsta Jiříkov

místopředseda představenstva

' .

a ředitel
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společnosti
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1.

DEFINICE POJMŮ

1.1

V této

smlouvě

o dílo musí být níže uvedené pojmy interpretovány takto:

den - kalendářní den.
dílo - souhrn prací, služeb, užívacích práv, dokumentace a poskytnutých záruk, které v
souhrnu splňují požadavky stanovené smlouvou a slouží účelu použití, který je požadován
objednatel -Město Jiříkov, se sídlem : Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, které objednává
zhotovení díla, zadává předmět smlouvy o dílo a uzavírá smlouvu s vybraným uchazečem
práce - činnosti nezbytné pro provedení díla a jiné závazky dodavatele zahrnuté do
smlouvy.
smluvní cena - cena splatná dodavateli podle smlouvy za řádné a
daných dodavateli touto smlouvou a předání díla objednateli.

včasné splnění

povinností

smlouva - rozumí se smlouva o dílo podle ustanovení § 536 a násl. OBCHZ, kterou se
dodavatel zavazuje k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení odměny
za provedení díla
strana, strany nebo smluvní strana, smluvní strany - objednatel a dodavatel.
jakákoliv jiná osoba nebo subjekt vyplývající z kontextu.

Třetí

strana je

subdodavatel - právnícká nebo fyzická osoba, která byla dodavatelem se souhlasem
objednatele pověřena subdodávkou části díla pro dodavatele.
zástupce objednatele - taková osoba, kterou oznámí objednatel písemným
dodavateli a která postupuje v rámci pravomocí, daných jí objednatelem.
dodavatel - právnická nebo fyzická osoba uvedená jako taková ve
o

v

sdělením

smlouvě.

'

2.

ZPUSOB PLNENI SMLOUVY

2.1

Dodavatel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Dílo a jeho
jednotlivé části budou provedeny v rozsahu a za podmínek uvedených ve smlouvě.

2.2

Pokud dodavatel bude z jakéhokoli důvodu potřebovat pro řádné splnění smlouvy rozšířit
počet pracovníků a nebo počet odpracovaných hodin nad rámec uvažovaný ve smlouvě,
provede nutné rozšíření na své vlastní náklady takovým způsobem, aby byl schopen splnit
smlouvu.

2.3

Dodavatel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí a v souladu se
zájmy objednatele. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a
podmínky této smlouvy. Dodavatel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny a
požadavky objednatele, řádně přijatými změnami a dodatky této smlouvy a vyjádřeními
dotčených orgánů státní správy.

3.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

3.1

Postup realizace díla je uveden v

příloze č.

2- Harmonogram postupu prací.
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3.2

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci dodavatele nebo jeho subdodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je dodavatel na požádání
objednatele povinen doložit.

3.3

Dodavatel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy,
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením
těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda nese veškeré vzniklé náklady dodavatel.

3.4

Externí subdodavatelé dodavatele se za třetí smluvní stranu ve smyslu ujednání této smlouvy
nepovažují. Odpovědnost dodavatele za řádné a včasné plnění předmětu této smlouvy tímto
není omezena a dodavatel je v každém případě odpovědný, jako by plnil sám.

3.5

Pokud se ukáže nutnost dodání dodatečných dodávek pro dosaženi kompletnosti,
provozuschopnosti, požadovaných parametrů a zajištění plynulého, spolehlivého a
bezpečného provozu díla v souladu s touto smlouvou a účelem použití díla, potom dodavatel
dodá takové dodatečné dodávky na své vlastní náklady, přestože nejsou výslovně uvedeny v
této smlouvě, do rozsahu požadovaného smlouvou a tímto ustanovením.

4.

FAKTURACE A PLACENÍ CENY DÍLA

Podkladem pro zaplacení smluvní ceny je faktura- daňový doklad (dále jen "faktura"), která bude
splňovat náležitosti uvedené v § 13a obchodního zálconíku, náležitosti daňového dokladu (dle § 12
zákona č. 588/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je-li dodavatel plátcem DPH) a účetního
dokladu.
4.1

Platba bude objednavatelem realizována bezhotovostně na základě předložené faktury
dodavatele splatné ve lhůtě 21 dnů od data jejího prokazatelného doručení objednavateli a to
vždy po odsouhlasení a potvrzení ze strany objednavatele zjišťovacího protokolu, který bude
obsahovat soupis provedených prací.

4.2

Objednavatel neposkytuje zálohové platby.

4.3

Daň z DPH bude vypočtena dle příslušných právních předpisů ČR platných k datu podání
nabídky. V případě novelizace právních předpisů o DPH v době po podání nabídky bude DPH
v ceně za část díla nerealizovanou k datu účinnosti případné novely přepočtena dle nových
platných právních předpisů.

4.4

Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového ve smyslu zákona č. 235/2004
Sb. o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude
obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednavatel je oprávněn vrátit ji dodavateli na
doplnění. V takovém případě začne plynout lhůta splatnosti doručením opravené faktury
objednavateli.

4.5

Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 15 % z ceny díla do doby odstranění všech drobných
vad a nedodělků v termínech dle zápisu o odevzdání a převzetí díla.

4.6

Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením smluvní ceny, je dodavatel
úrok z prodlení ve výši 0,05 %za každý den prodlení z dlužné částky.

4. 7

Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její
splatnosti dal příkaz své bance k zaplacení fakturované částky. Veškeré bankovní výlohy a
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oprávněn účtovat

poplatky banky objednatele spojené s platbou hradí objednatel, ostatní bankovní výlohy a
poplatky hradí dodavatel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

5.
5.1

VÍCEPRÁCE
realizaci předmětu plnění k jakýmkoliv zmenam, doplňkům nebo rozs1rem
díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat dodavateli
soupis těchto změn, který dodavatel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny
díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a o těchto změnách uzavřou obě
strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.
Dojde-li

při

předmětu

5.2

Veškeré vícepráce (změny, doplňky nebo rozšíření), které nebyly uvedeny v předmětu plnění,
resp. které nebudou součástí projektové dokumentace, musí být vždy před jejich realizací
písenmě odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě. Pokud dodavatel provede některé z těchto
prací bez tohoto souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

5.3

Práce související s dodržením technologických a pracovních
realizaci díla, nemají charakter víceprací.

5.4

Bez předchozího souhlasu objednatele mohou být provedeny pouze práce nezbytné z hlediska
bezpečnosti nebo nutnosti vyhnutí se havárií.

6.

OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ A DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

6.1

Smluvní strany se vzájenmě zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami
důvěrné informace podle § 271 obchodního zákoníku a skutečnosti tvořící obchodní
tajemství, které byly vzájemně stranami poskytnuty v rámci tohoto obchodního případu nebo
při běžném obchodním styku, pokud nejsou v příslušných obchodních kruzích zcela běžně
dostupné, nebo nejde o skutečnosti zcela běžně známé.

6.2

Závazek ochrany utajení trvá po celou dobu trvání
důvěrné informace.

7.

PŘEDÁNÍ DÍLA

7.1

Dodavatel sdělí objednateli 5 dní1 předem termín odevzdání a převzetí

7.2

Dodavatel připraví před
o odevzdání a převzetí".

7.3

Zápis o odevzdání a převzetí bude obsahovat zejména:
a)

přejímací

b)

předávající

c)

předmět přejímky

d)

číslo

přejímacím řízením

skutečností tvořících

smluvní stranu (dodavatel- jména a jejich funkce)

SoD

e) zahájení a ukončení díla
dokladů

zabezpečujících

obchodní tajemství a

dokončeného

díla.

a při pi·ejímacím řízení pi"edá objednateli "Zápis

smluvní stranu (objednatel- jména a jejich funkce)

f) seznam předávaných

postupů,

:
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(i)

zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálú

(ii) dokumentaci
(iii) prohlášení o

skutečného
shodě

provedení

dle zák. 2211997 Sb.,

(iv) revize a revizní zprávy
(v) doklady ke kolaudaci stavby dle požadavku stavebního úřadu
g)

případný

seznam víceprací a termíny provedení

h) prohlášení o přejímce.
7.4

Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že během
vady a nedodělky. Dílo bude předáno bez vad a nedodělkú.

předávacího řízení

7.5

Jestliže objednatel odmítá převzít předmět plnění, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou
svá stanoviska a jejich odůvodnění.

8.

SMLUVNÍPOKUTA

8.1

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

budou

a) Pro případ prodlení dodavatele s provedením díla v požadovaném termínu
pokuta za každý den prodlení částku ve výši 1O 000,-- Kč.

činí

zjištěny

smluvní

b) Za neodstranění závad v termínu dle zápisu o předání a převzetí díla, jakož i za
nedodržení dohodnuté lhůty pro odstranění vady reklamované v záruční době bude
účtována dodavateli díla smluvní pokutu ve výši 3 000,-- Kč za každý den prodlení při
odstraňování prokázané závady nebo za každý den prodlení se splněním povinností z
reklamačního řízení.

c) Smluvní pokuta při porušení závazku o ochraně obchodního tajemství a
informací z této smlouvy činí za každý jednotlivý případ I 00.000,- Kč.

dúvěrných

8.2

Dodavatel zaplatí smluvní pokutu na účet objednatele do třiceti (21) dnů po obdržení
vyúčtování smluvní pokuty. Po této lhútě bude dodavateli účtován ke smluvní pokutě úrok z
prodlení odpovídající roční úrokové míře I 0%. Objednatel je oprávněn v případě, kdy
dodavatel ve stanovené lhútě neuhradí smluvní pokutu, odečíst v první následující platbě nebo
dalších platbách ze svých závazkú vůči dodavateli své finanční nároky na smluvní pokutu,
kterou dodavatel vyúčtuje.

8.3

Zaplacení smluvní pokuty dodavatelem nezbavuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané
mu touto smlouvou.

8.4

Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, úhrada smluvní pokuty nemá vliv
na nároky objednatele dané mu touto smlouvou i obecně závaznými předpisy, včetně nároku
na odstranění vady, náhradu škody a odstoupení od smlouvy.

9.

NÁHRADA ŠKODY
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti
dodavatelem i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní
pokuta, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.
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10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
10.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:
a) Kdykoliv po dobu platnosti smlouvy bez uvedení

důvodů.

b) V důsledku podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí objednatel
oznámit dodavateli bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o podstatném porušení
smlouvy.
c)

Před zahájením stavebních prací pokud by odpadly důvody pro pokračování v plnění
zakázky v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době po podpisu smlouvy
a které objednavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ni
nezpůsobil. V takovém to případě nebudou ze strany dodavatele stavby nárokovány
sankce ani jiné náklady.

10.2 V případě odstoupení od smlouvy, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své
závazky. Dodavatel je povinen předat objednateli ty části díla, které již do data odstoupení od
smlouvy realizoval, udělit objednateli všechna práva a výhody zhotovitele z hlediska díla k
datu odstoupení a pokud o to objednatel požádá, učinit tak pro všechny subkontrakty uzavřené
mezi dodavatelem a jeho subdodavateli, a dodat objednateli všechny výkresy, specifikace a
ostatní dokumentaci vypracovanou k datu odstoupení dodavatele nebo jeho subdodavateli v
souvislosti s dílem.
10.3 Objednatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením dodavateli, bez
kompenzace dodavateli, jestliže v průběhu plnění smlouvy byl na majetek dodavatele
prohlášen konkurs, nebo bylo-li proti dodavateli zahájeno konkursní nebo vyrovnávací řízení
nebo byl-li návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo
pokud se dodavatel ocitne v likvidaci nebo se stane jinak platebně neschopným.
10.4 Dojde-li k odstoupení od smlouvy v době provádění díla z důvodů na straně objednatele, je
objednatel povinen zaplatit dodavateli k datu odstoupení jím účelně vynaložené a prokázané
náklady na provádění díla. To neplatí, dojde-li k odstoupení od smlouvy se zaplacením
odstupného.
10.5 Dojde-li k odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů na straně dodavatele, je dodavatel
povinen uhradit objednateli též více náklady vzniklé v důsledku tohoto odstoupení (např.
dražší provedení nebo dokončení díla).
10.6 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvních pokut, náhrady škody,
ochrany obchodního tajemství a důvěrných informací a dalších ustanovení této smlouvy, která
podle dohody smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení
smlouvy.

ll. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY DÍLA
11.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho
použití, popřípadě nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou a obecně závaznými
právními předpisy, popř. stanovené harmonizovanými nebo dohodnutými technickými
normami, podle nichž má být dílo provedeno.

Strana 11/14

11.2 Po předání a převzetí díla poskytuje dodavatel objednateli na předmět plnění záruku v délce
trvání 60 měsíců. Tato záruční doba se bude prodlužovat o dobu nutnou k odstranění
oprávněně reklamovaných vad v záruční době. Záruka se nevztahuje na materiál dodaný
objednatelem.
11.3 Oznámení vad musí být zasláno dodavateli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
V pochybnostech se má za to, že oznámení vad bylo dodavateli doručeno třetího dne po
odeslání. V oznámení vad musí být vada popsána a musí v něm být uvedena volba mezi
nároky uvedenými v následujícím odstavci.
11.4

Při zjištění,

že dílo vykazuje vady, má objednatel na základě své volby právo buď:

a) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v rozsahu vadné

části,

nebo

b) požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (v případě, kdy se jedná o drobné vady, s nimiž je
objednatel ochoten dílo převzít a zříci se tak zároveň nároku na odstranění těchto vad),
nebo
c) odstoupit od smlouvy.
11.5 Dodavatel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých
důvodů reklamaci neuznává. Nedojde-li k dohodě o lhůtě odstranění reklamované vady, musí
být tato odstraněna do 20 dnů.
11.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
ll. 7 Dodavatel je povinen nastoupit neprodleně do 1O pracovních
odstraňování reklamované vady a to i v případě, že vadu neuznává.

dnů,

k

řešení

a zahájení

11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do
rozhodnutí třetí nestranné osoby, na které se smluvní strany shodnou a budou její závěry
respektovat do rozhodnutí soudu.
11.9 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou dodavatele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že
vadu způsobil nevhodným užíváním zboží objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
dodavateli veškerou jemu vzniklou škodu v souvislosti s odstraněním vady.
ll.lONenastoupí-li dodavatel k řešení a odstraňování reklamované vady ani do 20. pracovních dnů
po doručení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou
specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady pak uhradí dodavatel objednateli.
11.11 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.
Objednatel má vůči dodavateli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla.
11.12 Po dobu reklamace vad

neběží záruční

doba.

11.13 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění
platí ustanovení těchto obchodních podmínek týkající se místa a způsobu provádění díla,
předání díla a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
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12. VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA A PATENTOVÁ
ČISTOTA

12.1 Vlastnické právo k dílu nebo jeho kterékoli části přechází z dodavatele na objednatele
okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo zaplacením podle toho, která z
výše uvedených skutečností nastala dříve.
12.2 Dodavatel

ručí

za to, že objednateli zajistil právo používat patenty, ochranné známky,
průmyslové vzory, know-how a jiná práva z průmyslového a duševního vlastnictví vztahující
se k dílu, včetně technické dokumentace, technologických postupů, předaných provozních
pokynú apod. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, převod těchto práv na objednatele
se uskuteční nejpozději k datu plánovaného zahájení záručních zkoušek, které předchází
dokončení díla dle této smlouvy.

12.3 Dodavatel prohlašuje, že poskytnutím těchto práv k duševnímu vlastnictví nejsou porušena
žádná práva třetích osob a odpovídá za jakoukoliv a veškerou škodu, která by objednateli
vznilda v případě nepravdivosti tohoto prohlášení.

13. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY
13.1 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy je:
a) prodlení dodavatele s prováděním díla delší než 30 dnú,
b) vadné provedení díla, jež činí dílo nepoužitelným,
c) pokud dodavatel převede své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na
jiný subjekt bez souhlasu objednatele,
d)

neumožnění

kontroly

provádění

díla a postupu prací na něm v souladu se smlouvou.

14. KONTAKTNÍ OSOBY
14.1 Kontaktními osobami jsou osoby oprávněné v rámci této smlouvy vést za smluvní stranu
jednání techníckého rázu, týkající se předmětu a lhúty ke splnění díla, podmínek jeho
provedení a ceny. Závěry z těchto jednání jsou podkladem pro úpravu právních vztahů
smluvních stran v rámci této smlouvy. Kontaktní osoby nejsou však oprávněny měnit ani rušit
tuto smlouvu.
14.2 Pokud se mezi smluvními stranami předpokládá písemný kontakt, je za písemný projev
považován zaslaný dopis, faxová příp. e-mailová zpráva s dokladem o tom, že byla druhé
smluvní straně doručena.
14.3 Ke změně
smlouvy.

či

zrušení smlouvy jsou

oprávněny

pouze osoby, které jsou

oprávněné

k podpisu

15. ŘEŠENÍ SPORŮ
15.1 Objednatel a dodavatel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které vyplynou z této
smlouvy nebo v souvislosti s ní byly urovnány především oboustrannou dohodou.
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15.2 Strana, která uplatňuje nárok jej řádně popíše a uvede odkaz na příslušná ustanovení zákona a
smlouvy. Je-li nárok ocenitelný penězi, uvede též částku, kterou svůj nárok hodnotí. Strana
uplatňující nárok tento oficiálně doručí druhé straně co nejdříve poté, co nastala okolnost, na
níž zakládá svůj nárok.
15.3 Pokud do 30 dnů od doručení nároku druhé straně nedojde mezi smluvními stranami ke
vzájemné dohodě, může jedna nebo druhá strana požádat, aby spor mezi objednatelem a
dodavatele byl řešen rozhodčím řízením podle práva České republiky Rozhodčím soudem při
Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze (nebo jeho nástupcem) v souladu s
jeho procesními pravidly třemi arbitry jmenovanými podle těchto pravidel. Místem konání
bude Praha. Smluvní strany budou rozhodnutí soudu bezodkladně realizovat. Rozhodčí nález
je konečný a vykonatelný.
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HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ
"Město Jiříkov-

oprava chodníku na

náměstí

ll"

Dokončeni staby: do 30.11.2014
Doba realizace: 90 dni

Jako uchazeč o veřejnou zakázku sdělujeme, že SaM silnice a mosty Děčln a.s. má připravené kapacitni
možnosti a je schopna zakázku zahájit v požadovaném terminu zahajeni a dokončeni stavby.

V

Děčíně

dne 06.08.2014

