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4čĚ F EKTeňeřgieefektivňě
Příloha č. 3 zadávací dokumentace ,,Rekonstrukce a snÍženÍ energetické náročnosti veřejného
osvětlení v obci Naloučany"
SMLOUVA O DÍLO
(dále jen ,,Smlouva")
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

na zhotoveni díla s názvem

,,Rekonstrukce a snÍženÍ energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci
Naloučany"
I. SMLUVNÍ STRANY

1.1

Objednatel:

Obec Naloučany
se sídlem:

Naloučany 29, 675 71 Naloučany

zastoupena:
lČ:

Antonínem Havlíčkem, starostou

DIČ:

není plátcem DPH

bankovní spojení:
1.2

Zhotovitel:

003 78 208
282262059/0300

ZMES, s.r.o.
se sídlem: Sadová 829/1, 674 01 Třebíč
zastoupena:
IČ: 433 71 833
DIČ: CZ 433 71833
bankovní spojení: 3564448711/0100

II. PROHÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

2.1

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby
plnil závazky vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy, a že mu nejsou známy žádné právní překážky, které by
bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

2.2

Objednatel informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo (respektive Část l Díla)
bude zhotoveno s využitím dotačních prostředků z dotačního programu EFEKT, a to v rámci
Objednatelem realizovaného projektu ,,výměna svítidel veřejného osvětlení - Naloučany"
(dále jen ,,projekt"), získaných Objednatelem a pod|éhajÍcÍch kontrole z hlediska vykazování
účelovosti jejich čerpáni. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s aktuálními pravidly
(metodickými pokyny) poskytovatele Dotace a zavazuje se je dodržovat.
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Zhotovitel prohlašuje, že má všechny podnikatelská oprávnění potřebná k realizaci Díla dle této
Smlouvy a že je oprávněn a schopen realizovat Dílo za podmínek stanovených touto Smlouvou.
Ill. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1

Zhotovitel se zavazuje provést a Objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za
podmínek sjednaných touto Smlouvou, dílo s názvem: Rekonstrukce a snÍženÍ energetické
náročnosti veřejného osvětlení v obci Naloučany, (dále jen ,,Dílo") a Objednatel se zavazuje
řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. Zhotovitel bere na vědomi, že
Dílo je z administrativních důvodů rozděleno na dvě části, přičemž první část je financována
z dotačního programu EFEKT (dále jen ,,Část l") a druhá část z dotačního programu EFEKT
financována není (dále jen ,,Část ii").

3.2

Dilem se rozumí úplné funkční a bezvadné provedeni všech stavebních prací, montážních prací
a konstrukci včetně souvisejÍcÍch dodávek a služeb, a dále zajištěni všech činností souvisejÍcÍch
s provedením Díla, a to ve vztahu k Části l a Části ||. Zhotovitel je povinen provést Dílo vlastním
jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

3.3

Podrobná technická specifikace Díla je součásti projektové a technické dokumentace, která
tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a dále v položkovém rozpočtu, který je rozdělen na položkový
rozpočet pro Část l a na položkový rozpočet pro Část ||, a který je přIlohou č. 2 Smlouvy (dále
jen ,,položkový rozpočet"). V případě rozporu mezi přIlohou č. 1 a přílohou Č. 2 má přednost
příloha č. 2, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.

3.4

Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s
parametry stanovenými dokumentací dle ČI. III odst. 3.3 Smlouvy. V rámci zhotoveni Díla se
Zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené
Objednatelem a na jejich nedostatky upozornit bez zbytečného odkladu Objednatele,
nejpozději však do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy Zhotovitel takový nedostatek zjistí.
Zhotovitel prohlašuje, že mu byly zpřístupněny přílohy č. 1 a 2 Smlouvy stejně jako veškerá
další technická dokumentace potřebná ke zhotoveni bezvadného Díla, a zároveň prohlašuje, že
se s ní jako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval položkový
rozpočet.

3.5

Změnou Díla se rozumí jakákoliv změna rozsahu Díla oproti přílohám Č. 1 a 2 Smlouvy a
souvÍsejÍcÍ dokumentaci, a to jak neprovedení dohodnutých prací (méněpráce), tak provedení
dodatečných prací (vícepráce), případně také Činnosti směřujÍcÍ k zlepšeni ekonomiky provozu
(dále jen ,,Změna Díla"). Veškeré Změny Díla mohou být provedeny pouze na základě písemné
dohody Smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn provést žádnou změnu bez předchozího
písemného souhlasu Objednatele. Smluvní strany prohlašuji, že veškeré provedené změny
budou v souladu s aktuálně platnými právními předpisy týkajicň"ni se veřejného zadávání.

3.6

Změny Díla budou provedeny vždy formou dodatku ke Smlouvě, jehož součásti bude jeden
nebo vÍce změnových listů, které budou obsahovat technickou a cenovou specifikaci každé
Změny Díla. Ocenění Změn Díla bude probíhat v souladu s ustanovením ČI. 4.6 Smlouvy.
lV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1

Cena Díla činí:

Cena za Část l Díla bez DPH
DPH

838.414KČ
176.066,94KČ
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Cena za Část l Díla včetně DPH
Cena za Část Il Díla bez DPH
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DPH
Cena za Částll Díla včetně DPH

1.014.480,94KČ
1.136.588KČ
238.683,48KČ
1.375.271,48KČ

Celková cena Díla bez DPH
DPH
Celková cena Díla včetně DPH

1.975.002KČ
414.750,42KČ
2.389.752,42KČ

(dále jen ,,Cena Díla").

4.2

Cena Díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení Díla v rozsahu dle ČI. Ill a v ostatních
ustanoveních této Smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem
cen, a to až do termínu protokolárnIho předáni Díla dle této Smlouvy.

4.3

Cena Díla je stanovena Zhotovitelem na základě přílohy Č. 2 Smlouvy. zjištěné odchylky,
vynechání, opomnění, chyby a nedostatky Položkového rozpočtu nemají vliv na Cenu Díla, na
rozsah Díla ani na další ujednání smluvních stran v této Smlouvě. položkový rozpočet slouží k
ohodnocení provedených částí Díla za účelem fakturace, resp. uplatněni smluvních pokut.
jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu
realizace Díla. Zhotovitel na sebe výslovně bere nebezpečí změny okolností.

4.4

Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH") bude účtována dle platných předpisů
ČR v době okamžiku uskutečněni zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby
DPH nese veškerou odpovědnost Zhotovitel.

4.5

Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a může být měněna jen dodatkem Smlouvy za podmínek
uvedených v ČI. Ill odst. 3.5 a 3.6 Smlouvy. Zhotoviteli vzniká právo na navýšení Ceny Díla
tepme v případě, že změna bude schválena Smluvními stranami formou uzavřeni dodatku ke
Smlouvě. Bez platného a účinného dodatku nemá Zhotovitel právo na úhradu ceny za
dodatečné stavební práce, dodávky a služby. výjimku z pravidel stanovených tímto odstavcem
představuje situace, kdy před nebo v průběhu realizace Díla dojde ke změnám daňových
předpisů majIcIch vliv na Cenu Díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb DPH
platných ke dni zdanitelného plněni.

4.6

Pro výpočet nákladů na realizaci případných Změn Díla se použijí jednotkové ceny dle přílohy
č. 2 Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak. Pouze v případech,
kdy jednotkové ceny nejsou pro dané práce v příloze č. 2 Smlouvy uvedeny ani jinak
dohodnuty, ocení se Zhotovitelem dle obecně známých sborníků doporučených cen (např.
označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj) platných v době uzavřeni Smlouvy. Smluvní
strany se zavazujíve všech případech postupovat bez zbytečného odkladu.

4.7

Změny Díla, které nebudou po písemné dohodě Smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou
součástí Díla, budou z celkové ceny Díla bez dalšího odečteny, přičemž se při jejich ocenění
bude postupovat v souladu s ČI. 4.6.

4.8

Důvodem pro změnu Ceny Díla není plnění Zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při
prováděni Díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v Položkovém rozpočtu, pokud jsou
tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Položkového rozpočtu.
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4.9

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohy. Smluvní strany
se dále dohodly, že úhrada ceny Díla bude provedena na základě faktury vystavené
Zhotovitelem, a to po dokončení každé jednotlivé části Díla, respektive po protokolárnIm
předáni každé části Objednateli. Datem uskutečnění zdanitelného plněni je den předání každé
části Díla.

4.10 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zaplatí Zhotoviteli Cenu díla na dvě části, a to vždy po
předáni každé jednotlivé části (ČáSt l, Část ii) bez vad a nedodělků bránIcIch užIvánI. Pro účely
fakturace za obě části Díla se použije ustanovení nás|edujÍcÍho odstavce Smlouvy.
4.11

PřIlohou faktury musí být soupis provedených prací potvrzený oprávněným zástupcem
Objednatele a smluvními stranami podepsaný protokol o předání a převzetí Díla, respektive
jeho části. Návrh soupisu provedených prací odevzdá Zhotovitel oprávněnému zástupci
Objednatele ke kontrole, a to nejpozději v den protoko|árního předáni Díla Objednateli. v
případě neodsouhlasenI návrhu soupisu prací ze strany Objednatele, vrátí Objednatel s
uvedením důvodu nejpozději do 5 pracovních dnů předložený návrh Zhotoviteli zpět k
přepracování. Důvodem pro neodsouhlasenI soupisu provedených prací Objednatelem je např.
skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle Smlouvy. V případě odsouhlasenI soupisu
prací vystaví Zhotovitel daňový doklad (fakturu). OdsouhlasenI soupisu prací v žádném případě
nemůže nahradit protokol o předání a převzetí Díla, respektive jeho části. V případě, že
Objednatel soupis provedených prací a protokol o předání a převzetí Díla bezdůvodně
nepotvrdí, a to ani do 5 pracovních dnů od dodatečné výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel
oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) i bez těchto dokumentů.

4.12

Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat
požadované údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad do 7 kalendářích
dnů vrátit Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit. Lhůta splatnosti
počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného dokladu Objednateli.

4.13 Cena Díla respektive jeho části bude uhrazena na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této
Smlouvy, pokud Zhotovitel Objednateli písemně nesdělí jiný účet pro účely úhrady Ceny Díla.
Cena Díla se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky na bankovní účet Zhotovitele.
4. 14 Smluvní strany stanovily splatnost daňového dokladu na 30 dnů od jeho doručení Objednateli.
V. DOBA PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ

5.1

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, řádně dokončit a předat Objednateli v nás|edujÍcÍch
lhůtách:
Termín zahájení prováděni Díla:

Část l ihned po předáni staveniště
Část || do 1 měsíce od podpisu protokolu o
odstraněnívad a nedodělků ve vztahu k Části l

LimitnIterNn dokončení a předáni Díla:

Část l nejpozději do 31. 10. 2021
část || nejpozději do 12 měsíců od předáni
staveniště k Části ||

Smluvní strany se dohodly, že realizace Části ll Díla může být zahájena nejdříve po úspěšném
předání Části l bez vad a nedodělků bránIcIch užÍvánj.
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5.2

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o všech
okolnostech, které mohou mít vliv na termín realizace Díla.

5.3

jakékoliv změny termínu dokončeni Díla mohou být činěny pouze za podmínek stanovených v
ČI. Ill odst. 3.5 a 3.6 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončeni Díla může být
posunut pouze ve výjimečných případech. V takovém případě musí dojít k přerušeni prací na
Díle a doba plněni Díla se prodluží o dobu, po kterou byla jeho realizace přerušena. Toto je
možné pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

5.4

Práce Zhotovitele na realizaci Části l budou zahájeny dnem protoko|árního předání staveniště
Části l, které proběhne bez zbytečného odkladu od podpisu Smlouvy, nejpozději do 10
pracovních dnů od podpisu Smlouvy. Práce Zhotovitele na realizaci Části || budou zahájeny
dnem protoko|árnÍho předání staveniště Části ||, které proběhne nejpozději do 1 měsíce od
podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků ve vztahu k Části l. Dílo se považuje za
dokončené okamžikem podpisu protokolu o předáni a převzetí Díla oběma smluvními
stranami.

5.5

Místem plnění katastrálni území obce Naloučany (kraj Vysočina), přičemž jeho podrobná
specifikace je uvedena v příloze č. 1Smlouvy.

5.6

Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit Dílo, respektive jeho část, jeho řádným a včasným
dokončením a předáním Objednateli a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci
přejhnacího řízenI pro každou část Díla. Předáním Díla se pro účely všech ustanovení této
Smlouvy rozumí předáni Díla respektive jeho části Objednatelem bez vad a nedodělků
bránIcIch užÍvání, a převzetí Díla respektive jeho části Zhotovitelem za podmínek stanovených
v tomto článku Smlouvy. Objednatel není povinen převzít Dílo nebo jeho část před ve Smlouvě
sjednaným termínem plnění. Toto právo je naplněno podpisem protokolu o předáni Díla nebo
jeho části oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít
řádně zhotovené Dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.

5.7

Zhotovitel minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámi datum dokončeni každé dÍ|čÍ
části Díla a současně vyzve písemně Objednatele k převzetí části Díla. Pokud se při přejMacim
řIzenI prokáže, že Dílo nebo jeho dňčí část není dokončeno, je Zhotovitel povinen Dílo,
respektive jeho část dokončit v náhradní lhůtě stanovené Objednatelem a Objednateli uhradit
veškeré náklady spojené s opakovaným předáním Díla, respektive jeho části.

5.8

přejňnací řIzenI je ukončeno podpisem protokolu o předáni dÍ|čÍ části Díla oběma smluvními
stranami. NedIlnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu případných vad a nedodělků
s termíny jejich odstraněni, a dále seznam veškeré předávané dokumentace. Dílo (respektive
jeho část), které není řádně dokončeno, není Objednatel povinen převzít. Za nedokončené Dílo
se považuje Dílo nebo jeho část obsahujÍcÍ vady a nedodělky bránIcI užjvánÍ Díla nebo jeho
části.

5.9

Smluvní strany se dohodly, že nedojde-li mezi nimi k dohodě o lhůtách pro odstraněni vad a
nedodělků uvedených v soupisu vad a nedodělků dle předchozího odstavce, má se za tak, že
tato lhůta Činí 7 dnů ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí části Díla. O odstraněni
vad a nedodělků uvedených v soupisu vad a nedodělků dle předchozího odstavce bude pořízen
protokol.
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5.10 OdmItne-li Objednatel bezdůvodně převít Dílo nebo jeho část, přestože neobsahuje vady a
nedodělky bránIcI užIvánI, považuje se Dílo za předané dnem následujIckn po dni, kdy
Zhotovitel umožnil Objednateli s Dílem nebo jeho části nakládat.
5.11 V případě, že Objednatel převezme Dílo obsahujÍcÍ vady a nedodělky, které nebrání užÍvání, je
oprávněn zadržet částku odpovidajÍcÍ 5 % z Ceny relevantní části Díla, a to až do úplného
odstraněni všech vad a nedodělků uvedených v soupisu vad a nedodělků dle ČI. V odst. 5.8
Smlouvy. Objednatel se zavazuje vyplatit zadržovanou částku nejpozději do 10 dnů od podpisu
protokolu o odstraněni vad a nedodělků dle ČI. V odst. 5.9 Smlouvy. Ustanovení tohoto
odstavce se použije pro každou z částí Díla odděleně.
VI. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1

Zhotovitel je povinen se před zahájením realizace Díla seznámit s interními předpisy
Objednatele, a to zejména s takovými, které se týkají bezpečnostních a požárních opatření
v místě provádění Díla.

6.2

Smluvní strany se dohodly, že si vzájemně poskytnou veškerou potřebnou součinnost za
účelem naplnění předmětu Smlouvy a řádného a bezvadného zhotovení Díla. Zhotovitel je
zejména povinen umožnit na staveništi činnosti osob zmocněných Objednatelem ke kontrolní
činnosti na Díle (například TDI, nebo koordinátor BOZP) a poskytnout těmto osobám veškerou
nutnou součinnost.

6.3

Zhotovitel povede ode dne předání staveniště stavební deník v souladu s § 157 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů. Na stavbě bude veden pouze jeden
stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o
průběhu všech prací.

6.4

Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle od převzetí staveniště až do doby protokolárnIho
předáni Díla jako celku Objednateli. Zhotovitel nese do doby protokolárnIho předáni Díla
respektive jeho části nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařIzenIch,
které používá a použije k provedeni předmětné části Díla. Stejným okamžikem jako nebezpečí
škody na Díle nebo jeho části přechází na Objednatele také vlastnické právo k Dílu nebo jeho
části.

6.5

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plněni Díla v souladu s legislativnhni požadavky na
ochranu životního prostředí, dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci. Předmět plnění bude realizován řádně, s odbornou péči, v souladu s platnými a
účinnými právními předpisy, které se na předmět plněni vztahuji, a v souladu s oprávněnými
zájmy Objednatele.

6.6

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu realizace Díla uzavřenou pojistnou smlouvu na
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s
prováděním Díla, a to s limitem pojistného plněni ve výši minimálně 2 mil. KČ. pojistnou
smlouvu je Zhotovitel povinen předložit nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu Smlouvy.
VII. ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

7.1

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařIzenI a materiály,
provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a
Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastni náklady provede znovu tyto Činnosti a dodá
znovu ty části Díla nebo opraví své Činnosti a části Díla v miře potřebné k odstraněni vad.
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7.2

Zhotovitel odpovídá za vady, které Dílo nebo jeho část má v době jeho předání a které jsou
uvedeny v protokolu o předáni Díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání Díla nebo jeho části, které vznikly
porušením právních povinností Zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo Dílo nebo jeho
část v době předání, ale které se projevily až po jeho předání (vady skryté). Zhotovitel dále
odpovídá za vady, které vzniknou po předáni Díla nebo jeho části činností Zhotovitele na Díle
(například při odstraňování vad a nedodělků, se kterými bylo dílo převzato a které jsou
uvedeny v protokolu o předání Díla nebo jeho části).

7.3

Zhotovitel neodpovídá za běžné opotřebení, škody vzniklé nesprávným nebo nedbalým
zacházením, škody vzniklé nevhodnými provozními podmínkami dle technické dokumentace a
škody vzniklé vyšší mocí. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené Objednatelem nebo
třetí osobou.

7.4

Záruční doba činí u stavebních prací 60 měsíců ode dne předání a převzetí řádně dokončené
části Díla. U ostatních (nestavebních) části Díla Činí záruční doba 24 měsíců ode dne předání a
převzetí řádně dokončené části Díla na základě předávacího protokolu. Záruční doba pro
dodávky technologie, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce
lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

7.5

jestliže Objednatel zjisti během záruční doby jakékoli vady na Díle nebo jeho části, sdělí
zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli (dále jen ,,Reklamace"). V Reklamaci
budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do poslednIho dne záruční doby.
Reklamaci je Objednatel povinen uplatnit nejpozději do sedmi dnů od okamžiku, co se o
reklamované vadě dozvěděl.

7.6

Zhotovitel potvrdí Objednateli písemně (postačí e-mail) přijetí Reklamace a do 5 pracovních
dnů od obdržení Reklamace začne s odstraňováním vad, které odstraní nejpozději ve lhůtě 10
pracovních dnů od obdrženi Reklamace, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním
případě jinak.

7.7

V případě, že Zhotovitel nezahájí odstraňování vad ani do 10 pracovních dnů od přijetí
Reklamace nebo vady ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je Objednatel
oprávněn vadu po předchozím oznámení Zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a
to na náklady Zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přÍs|UšÍ na základě záruky a
Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli náklady s tím spojené.

7.8

Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za
reklamovanou vadu neodpovídá Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady. O skutečnosti, že se na
odstraňovanou vadu nevztahuje záruka je Zhotovitel povinen Objednatele předem informovat
a není oprávněn bez výslovného souhlasu Objednatele odstraněni vady mimo záruku
realizovat.
VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A SANKCE

8.1

Tato Smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku, nebo
před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinnosti Smluvních stran, a to
jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od Smlouvy. Dále může tato Smlouva
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zaniknout dohodou Smluvních stran. Návrh na zánik Smlouvy dohodou je oprávněna vystavit
kterákoliv ze Smluvních stran.
8.2

Odstoupení od Smlouvy musí strana odstupujÍcÍ oznámit druhé straně písemně bez zbytečného
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušeni Smlouvy. V oznámení o odstoupení
musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu
Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupeni od Smlouvy
neplatné.

8.3

Za podstatné porušení Smlouvy opravňujÍcÍ Objednatele odstoupit od Smlouvy mimo ujednání
uvedená v jiných článcích této Smlouvy je považováno prodlení Zhotovitele s ukončením
realizace Díla delší než 30 kalendářních dnů, a dále případy, kdy Zhotovitel provádí Dílo v
rozporu se zadáním Objednatele nebo touto Smlouvou a Zhotovitel přes písemnou výzvu
Objednatele nedostatky neodstraní. Lhůta dle předchozí věty musí vždy Činit alespoň 10
pracovních dnů. Za podstatné porušeni Smlouvy je dále považováno nesplnění povinnosti
Zhotovitele dle ČI. VI odst. 6.6 Smlouvy.

8.4

podstatným porušením Smlouvy opravňujÍcÍm Zhotovitele odstoupit od Smlouvy je prodlení
Objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této Smlouvě delší jak 30 dní
(počítáno od okamžiku jejich splatnosti).

8.5

Postupem dle tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena ustanovení, jež svou povahou přetrvávají
i po ukončení této Smlouvy, tj. zejména ustanovení týkajÍcÍ se obchodního tajemstvi, smluvních
sankcí či práva na náhradu škody.

8.6

Pro případ porušení povinnosti Zhotovitele provést Dílo řádně a včas je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu v rozsahu 0,05 % z Kupní ceny, a to za každý započatý den
prodlení.

8.7

V případě prodlení Objednatele se zaplacením Ceny Díla se Objednatel zavazuje Zhotoviteli
zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení,
a to za každý započatý den prodlení.

8.8

V případě porušeni ustanoveni ČI. lX Smlouvy se smluvní strana, která porušeni způsobila,
zavazuje zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50 000 KČ bez DPH.

8.9

V případě porušeni ustanoveni ČI. VI odst. 6.6 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 kč bez dph za každý započatý den prodlení se
splněním povinnosti dle ČI. VI odst. 6.6 Smlouvy.

8.10 Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně
doručena písemná výzva k jejímu zaplaceni.
8.11 Uplatněním smluvních pokut dle této Smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu
škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této Smlouvy
nezaniká vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty. Smluvní strany tak výslovně vylučují aplikaci
ustanovení § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník").
IX. DŮVĚRNÉ INFORMACE

8 zlO

\

MIN1STERSTVO

průmyslu a obchodu

,íĹĚ F EKTeňeřgieefektivňé

9.1

Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní, ekonomické či technické povahy, souvÍsejÍcÍ se
smluvními stranami, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích, a se kterými při
realizaci Díla plněni přijdou smluvní strany do styku, jsou pro účely této Smlouvy důvěrnými
informacemi (dále jen ,,Důvěrné informace").

9.2

Smluvní strany se zavazuji, že Důvěrné informace jiným subjektům nesdělí, nezpřÍstupnj, ani
nevyužijí pro sebe či pro jinou osobu. Smluvní strany se zavazují zachovat Důvěrné informace v
přísné tajnosti a sdělit je výlučně těm svým zaměstnancům, kteří jsou pověřeni realizaci Díla, a
z tohoto titulu oprávněni se s Důvěrnými informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Smluvní
strany se současně zavazuji zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly skutečnosti tvOřÍCÍ důvěrné
informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

9.3

výjimku z tohoto ujednáni o ochraně Důvěrných informacítvořh
a.
b.

informace, na jejichž zpřistupněnÍ se smluvní strany dohodly;
jakékoli oznámení učiněné smluvím stranám, zástupcům nebo zaměstnancům
Objednatele aj nebo Zhotovitele, jejichž znalost je nezbytná pro řádné plněni této
Smlouvy;

c.

informace, které byly dostupné veřejnosti se souhlasem smluvní strany, od níž
pochází, nebo se stala veřejným majetkem jinak, než porušením této Smlouvy;
informace získané druhou smluvní stranou od třetí strany, která není vázána
povinnosti mlčenlivosti;

d.
e.

informace, které je smluvní strana povinna oznámit na základě platné legislativy.
X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že
poskytne kontrolnImu orgánu potřebné spo|upůsobení při výkonu finanční kontroly a umožni
přistup k potřebným dokladům. Zhotovitel umožní rovněž přistup k dokladům, které podléhají
ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti)
za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy.
10.2

V případě, že některá ustanoveni této Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu
zdánlivá, neúčinná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnuti správních orgánů, nebude to
mít za následek zdánlivost, neplatnost či neúčinnost Smlouvy. Příslušné ustanoveni se smluvní
strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým ustanovením, jehož věcný obsah
bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanoveni, přičemž účel a smysl této
Smlouvy zůstane zachován.

10.3

Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze ji měnit, doplňovat a upřesňovat pouze
písem nými, vzestupně čIslova nými a oběma smluvními stra nami podepsa nými dodatky.

10.4 Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývajÍcÍ nebo souvÍsejÍcÍ s ustanoveními této
Smlouvy budou řešeny smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit spor smírnou cestou, bude
tento poukázán věcně a místně přIslušnému soudu.
10.5

Smluvní strany si ujednávají, že tato Smlouva a veškeré vztahy z této Smlouvy vyp|ývajÍcÍ se řídí
právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.
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Pro účely vzájemné komunikace se smluvní strany dohodly na písemné komunikaci na v záh|avG,
uvedené adresy, případně na e-mailové adresy kontaktních osob.

Jméno a e-mail kontaktní osoby Zhotovitele:
Změny doručovacích údajů musí být druhé smluvní straně doručeny písemně do 5 dnů od jejich
vzniku.
10.8 Tato Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost
smlouvy nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany
se dohodly, že celý text Smlouvy bude v souladu zákonem o registru smluv uveřejněn v registru
smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Smlouvy včetně všech dodatků a
metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel. Postupem dle
tohoto odstavce není porušen ČI. lX Smlouvy.
10.9 Tato Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení
a Zhotovitel jedno vyhotoveni.
10.10 Smluvní strany tímto prohlašuji, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy
skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci této Smlouvy.
10.11 Práva a povinnosti dle této Smlouvy není Zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele.
10.12 Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavÍrajÍ po vzájemné dohodě, na základě jejich
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si
Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

10.13 Nedílnou součástítéto Smlouvy je:
- Příloha č. 1- projektová a technická dokumentace
- Příloha č. 2 - položkový rozpočet
10.14 Znění této Smlouvy bylo dne 11. 03. 2021 schváleno usnesením zastupitelstva obce Naloučany
Č. 187/11-03-2021/03a.

V Naloučanech dne

Za Zhotovitele:

23 -03- 2021

V"eb"idne Ě'"'3 .mzi

Obec Naloučany

ZNI 'S, s.r.o.

675 71 Naloučany 29
Mob.: 725 101 396
naloucany@naloucany.cz
IČO: 003 78'208 lj)
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jméno a e ma l kontaktn' osoby Objednate e: Havl'ček Anton'n, na oucany@naloucany.cz

Za Objednatele:

"y
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