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SMLoUVA o DíLo
SKATEPARK

Dodavate|é do této sm|ouvy o dí|o dop|ní pouze údaje nezbytné pro vznik návrhu sm|ouvy (zejména vlastní
identifikační údaje, cenu a případné da|ší údaje, jejichŽ doplnění vyŽadují zadávací podmínky předmětné veřejné

zakázky ma|ého rozsahu) a nás|edně takto doplněné a oprávněnou osobou dodavatele podepsanou sm|ouvu o
dí|o před|oŽíjako svůj návrh sm|ouvy na veřejnou zakázku do své nabÍdky.

Smluvnístrany

Město Vrbno pod Pradědem
se síd|em: Nádražní 389, 739 26 Vrbno pod Pradědem
zgstoupené: |ng. He|enou Kude|ovou, starostkou města

lC: 002 96 457
DlČ: Cz00296 457
kontaktníosoba: |ng. Pav|a Mti||erová

e-mail: pavla.mullerova@vrbnopp.cz
bankorlní spojení: Komerční banka a.s.
čís|o účtu: 1720771|0100
profil zadavatele: https://www,profilzadavatele-vz.czlprofile_display_305.html
(dále jen,,objednate|,')

a

Hydro Gas Manufacture, s.r.o.
se síd|em: Poděbradova 1069/35, 702 00 Moravská ostrava
zastoupený: |ng. Denisem Maftausem, jednate|em společnosti
lC: 26792699
D|Č: CZ26792699
zapsaná v oR vedeném Kqským soudem v ostravě, oddí| C, vloŽka 26330
bankovníspojení: CSOB a's.
číslo Účtu: 181772631|0300
(dá|e jen,,zhotovite|'')
(objednate| a zhotovitel také dále spo|ečně jako ,,sm|uvní strany.,)

shora uvedené sm|uvní strany uzavře|y níŽe uvedeného dne, měsíce a roku v sou|adu s S 2586 a násl. zákona č'
89|2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb.'
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dí|o
(dá|e jen ,,smlouva..)

PREAMBULE

Tato sm|ouva je uzavírána se zhotovite|em jako vybraným dodavate|em veřejné zakázky ma|ého rozsahu:

,,SKATEPARK...
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C|ánek 1

Zmocněné osoby

Objednate| dá|e zmocňuje následujícÍ osoby k jednání ve věcech:

a) technických: Bc. V|astimi| Štverák

b) zástupce objednate|e na stavbě (technický dozor): Bc. V|astimi| Štverák

c) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku

Zhotovite| dá|e zmocňuje nás|edující osoby k jednání:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

Ing. Fi|ip Holý

Ing. Denis Martaus

2.2

c) zástupci zhotovite|e na stavbě: lng. Filip Ho|ý, |ng' Denis Martaus

d) příp. dalšÍ osoby, které zhotovite| uvede ve stavebním deníku

Zmocněné osoby sm|uvních stran mohou být změněny písemným oznámenÍm prokazatelně doručeným

druhé sm|uvní straně tak, aby nedoš|o k prod|ení sm|uvnÍch stran.

Podkrady r,?|il:[ir' smrouvy

Základním podkladem pi"o uzavření této sm|ouvy je nabídka zhotovite|e ze dne c3.05.2014 předloŽená

v rámci výběrového řízení nazvaného ,,SKATEPARK., na stavební práce. Dalším podk|adem pro uzavření

této sm|ouvy je nás|edující pro.;ektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedí|nou součást této sm|ouvy:

a) Pří|oha č. 1 - Pro';ektová dokumentace díla

b) Pří|oha č' 2 - Vyjádření stavebního úřadu

c) Příloha č' 3 - Po|oŽkový rozpočet, včetnějednotkových cen;

d) Pří|oha č.4 - Harmonogram plněnív délce 100 ka|endářních dní

e) Pří|oha č. 5 - Protokol o předání a převzetístaveniště: bude doplněn po podpisu této smlouvy;

f) Pří|oha č. 6 . Seznam subdodavate|ů s uvedením rozsahu jejich plněnÍ.

Zhotovite| prohlašuje, Že k datu podpisu sm|ouvy:

a) Převzal přÍs|ušnou projektovou a sm|uvní dokumentaci dle bodu 2.1 tohoto článku;

b) prověři| místní podmínky na staveništi;

c) nejasné podmínky pro rea|izaci stavby si vyjasnils oprávněnými zástupci objednatele;

d) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu V rozsahu, kteý specifikova|

objednatel do doby podpisu této sm|ouvy'

Článek 3
)ředmět sm|ouvy

Předmětem smlouvy je záuazek zhotovite|e provést pro objednate|e dílo uvedené včl' 4 této smlouvy řádně,

v dohodnutém termínu a v kva|itě níže specifikované, $. zejména bez vad a nedodě|ků' včetně všech

objednatelem poŽadovaných změn dí|a a jeho součástí. Objednate| se zavazuje při provádění dí|a řádně

spolupůsobit a zhotovite|i řádně provedené dí|o, včetně objednatelem objednaných změn zap|atit, a to za
podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných'

Č|ánek 4

Předmět dí|a

4.1 Předmětem díla je řádné zhotovení díla - SKATEPARK a dá|e je blíŽe uvedeno v bodě 2'1 sm|ouvy (dá|e

jen ,,dílo.. nebo ',části dí|a',)' Dí|o bude provedeno včetně objednatelem poŽadovaných změn, pň

respektování pokynů objednatele a to v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v bodě
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4.2

4.3

2.1 písm. a) sm|ouvy a v souladu s podmínkami vydaného vyjádření stavebniho úřadu 2.,1 písm. b) sm|ouvy
a dokumentace skutečného provedení, jak je popsána níŽe v této sm|ouvě, zhotovitelem.

Pracovnídoba zhotovite|e je moŽná v pracovních dnech od 6.00 do 19.00 hodin. Pracovnídoba zhotovite|e
je moŽná v sobotu, v nedě|i a během svátků od 7.00 do 15 hodin.

Předmět dí|a obecně vymezený v bodě 4.1 tohoto č|ánku ve vztahu k projektu tvoří zejména:

- vybudování zařízenistaveniště, včetně vytýčení inŽenýrských sítí;

- provádění a řízení stavebních, tpchno|ogických a montáŽních prací;

- obstaráni zařÍzení a materiá|ů, zajištění rlýroby, dopravy, dodávek, proc|ení, zdanění, skladovánÍ,
pojištění;

- vedeni deníku stavby;

- sumarizaci podkladů ke konečnému předání dí|a;

- poskytnutízáruk na celé dí|o;

- servis a odshaňování vad v záruční době;

Předmět dí|a bude proveden v nej|epší kvalitě a v sou|adu s přís|ušnými normami a předpisy platnými

v době provádění dí|a.

Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komp|exní dokončení dí|a v ce|ém rozsahu
zadáni, který je Vymezen projektem včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými
poŽadavky na výstavbu.

Při rea|izaci dí|a budou pouŽiý pouze výrobky a materiá|y, které splňují poŽadavky vyh|ášky č 137/1998
o obecných technických poŽadavcích na vystavbu ve znění vyhlášek č,49112006 a č. 502/2006 a dále ust.

$ 156 zákona č' 183/2006 (stavební zákon).

Všechny povrchy, konstrukce, venkovní p|ochy apod. poškozené v důs|edku stavební činnosti budou po
provedení prací uvedeny zhotovite|em do původního stavu, v případě zničení budou zhotovite|em
nahrazeny novými na nák|ady zhotovite|e.

Stavební práce budou 
"zhotovitelem 

zabezpečeny v celém rozsahu zadávaci dokumentace a v souladu
s přislušnými p|atnými CSN souvisejícími s plněn ím předmětu zakázky'

Dojde.li k nesou|adu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny
rozhodující výkaz výměr.

Óánek 5

Doba a místo p|nění

Zhotovite| se zavazuje dí|o uvedené v čl. 4 této sm|ouvy, včetně objednate|em poŽadovaných změn, řádně
zhotovit, zajistit podk|ady pro vydání ko|audačního rozhodnutí a předat objednate|i dí|o závěrečným
protokolem nejpozději do doby uvedené níŽe. Zhotovitelje povinen převzít staveniště od objednate|e 5 dnů
od podpisu sm|ouvy azahá4itprovádění dí|a do 5 dnů ode dne předání staveniště. Staveniště musí být ke dni
předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájeni stavby pod|e této sm|ouvy.

Termíny a místa p|nění dí|a jsou stanovena nás|edovně:

- Zaháiení dobv p|nění: nejpozději od 1. 6. 2014 (předpok|ad)

- Ukončení dobv plnění: nejpozději do 100 ka|endářních dní
- Místo p|nění: Vrbno pod Pradědem, Že|ezná' parc' č' 154

V případě, Že zjakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude moŽné dodrŽet termín zahájení doby
p|nění stavby, je objednate| oprávněn zahá4ení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i

termín ukončení doby p|nění, ce|ková délka provedení prací 100 ka|endářtích dní však zůstává nezměněna'

Zhotovite| bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v bodě 2'1této sm|ouvy'
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Č|ánek 6
Gena díla

6.1 Cena za ce|é provedené a předané dí|o je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady

zhotovite|e související s provedením díla, zejména nák|ady na materiá|y, pracovní sí|y, stroje, dopravu,

zařizení staveniště, ostrahu stavby, op|ocení stavby, řízení a administrativu, inŽenýrskou činnost, geodetické

práce, reŽii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré da|ší nák|ady zhotovite|e v souvis|osti s rea|izací dí|a a

můŽe být měněna pouze způsobem uvedeným v této sm|ouvě.

6.2 Cena za provedení ce|ého dí|a d|e článkt 4 této smlouvy, v podrobném čIenění uvedeném v po|oŽkovém

rozpočtu (příloha č.3), činíce|kem: 3'43,6'272,50 Kč bez DPH

(slovy: třimilionyčtyřistatňcetšesttisícdvěstěsedmdesátdvakorunčeskýchpadesátha|éřů)

721'617 ,23 Kč,21oÁ DPH

4.157.889'73 Kč včetně DPH

6.3 Daň z přidané hodnoty bude Účtována pod|e p|atných předpisů v době zdanitelného p|nění.

6'4 Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny, přičemŽ hodnota méněprací bude vypočtena na zák|adě

jednotkových cen uvedených v poloŽkovém rozpočtu (zahrnující veškeré nák|ady zhotovite|e) v pří|oze č. 3

této sm|ouvy.

6.5 Pokud se v rámci rea|izace dí|a v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyskytnou práce, které

pro1ektová dokumentace neobsahovala nebo práce, kter.é vznik|y až v průběhu jeho r,ea|izace a tudíŽ neby|y

obšaŽeny ani v zadávacích podmínkách tzv. vícepráce, přičemŽ realizace těchto vícepracíje nezbytně nutná

pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na zák|adě jednotkových cen, uvedených v

poloŽkovém rozpočtu (zahrnující veškeré nák|ady zhotovitele) v pří|oze č. 3 této sm|ouvy. V případě' Že

nebude moŽno pouŽit jednotkových cen, bude stanovena cena vycházející z cen programu RTS Brno nebo

dohodou smluvních stran. Jakéko|iv vícepráce |ze rea|izovat jen po předchozím písemném souh|asu

objednate|e a po uzavření dodatku ke sm|ouvě o dí|o, přiěemŽ objednate| bude dá|e postupovat v sou|adu s

př'rs|ušnými ustanoveními zákona č' 137t2006 Sb' o veřejnýchzakázkách, v platném znění nebo metodickým

pokynem poskytovatele dotace.

Zhotovitel zajistí a splní v rámci sjednané ceny veškeré podmínky uvedené ve stavebním povolení, které

by|o k dispozici ke dni podpisu této sm|ouvy, včetně Úhrady poplatků souvisejících s prováděním stavebnich

prací.

Zhotovite| se zavazuje uhradit objednate|i (ako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a pená|e účtované

třetími osobami, které objednate|i v souvislosti se zhotovováním dí|a jednáním zhotovite|e (či jeho

subdodavate|ů) vznikIy.

Č|ánek 7

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

Provedené práce na dÍ|e budou zhotovite|em objednate|i účtovány jednou za měsíc dí|čími daňovými doklady

(dá|e jen ,,dílčí faktury.,). Podk|adem pro vystaveni dí|čí faktury je soupis provedených prací, jehoŽ součástí

Ďude písemné potvzení provedených pracítechnickým dozorem stavebníka objednate|e. Dnem uskutečnění

dí|čího zdanite|ného p|nění je den podpisu soupisu provedených praci za přís|ušný měsíc technickým

dozorem či zástupcem objednate|e'

Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plněníje den podpisu Protokolu o předání a převzetí ce|ého dí|a.

Celkové zdanitelné p|nění se povaŽuje za uskutečněné dnem protoko|ámího převzetí ce|ého díla

objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění ce|kového zdanitelného p|nění

vyitavit daňový doklad (dá|e jen ,,koneěná faktura..)' Podkladem pro vystaveni konečné faktury je

oprávněnými zástupci sm|uvních stran podepsaný Protokol o předání a převzetí celého díla, jakoŽ i soupis

piovedených prací jednotlivých částí di|a, jehoŽ součástí bude písemné potvzení provedených praci

iechnickým dozorem objednatele a zástupcem objednate|e. Ce|koým zdanite|ným p|něním je řádné

provedení dí|a pod|e této sm|ouvy.

7'3 Smluvnístrany se dohod|y, Že objednate| neposkytuje zhotoviteli zá|ohy.

7.4 P|atby budou probíhat výhradně v Kč a rovněŽ veškeré cenové údaje budou v této měně.
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7.5 Daňové dok|ady budou adresovány na objednate|e a budou mít náleŽitosti podle přís|ušných předpisů (zákon
č. 235|2004 o dani z přidané hodnoty v p|atném znění). Nebude-|i mít faKura přís|ušné ná|eŽitosti, je
objednavate| oprávněn dok|ad vrátit, aniŽ by běŽela |hůta splatnosti'

7.6 Splatnost účetních dok|adů musí být 30 dnů od doručení faktury do síd|a objednate|e. V případě, Že
zhotovite| uvede na dí|čí faktuře anebo konečné faktuře den sp|atnosti, kteý nebude odpovídat podmínce
30{i denní |hůty po doručení do síd|a objednate|e, je objednate| oprávněn takovouto dílčí fakturu anebo
konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.

7 '7 DI|či faktura, jakoŽ i konečná faktura, musí obsahovat zákonem a touto sm|ouvou předepsané údaje, jinak

budou vráceny zhotovite|i. Právě tak budou vráceny dí|čí faktury anebo konečná faktura, neobsahující soupis
prací, potvzených technickým dozorem stavebníka. Dílčí Íaktura jakoŽ i konečná faktura budou předány ve
třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje anebo pří|ohy:

a) íirmu a síd|o oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovite|e i objednate|e,
b) lC a DIC zhotovitele a objednatele,
c) údaj o zápisu zhotovite|e v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
d) čís|o dí|čí faktury anebo konečné Íaktury,

e) čís|o sm|ouvy,
f) den odes|ání, den sp|atnosti a datum zdanitelného plnění,
g) označení peněŽního ústavu a číslo účtu, na kteý má objednate| provést úhradu
h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň,
i) název pro1ektu d|e této sm|ouvy,
j) označení dÍ|a s odkazem na přís|ušnou část sm|ouvy,
k) razítko a podpis oprávněné osoby,
l) razítko a podpis TDS objednate|e na soupisu provedených prací,
m) konstantní a variabi|ní symbol,
n) protoko| o odevzdání a převzetí díla - pouze konečná faktura

Č|ánek 8
Práva a povinnosti sm|uvních stran při provádění dí|a

8.í Kontroly průběhu výstavby

8.1.1 Vprůběhu provádění díla budou konány konho|ní dny stavby, jejichŽ strukturu a cyk|us určí pod|e
potřeby stavby po dohodě se zhotovite|em objednatel. Kontro|ní dny dle tohoto odstavce a odstavce
8'1'2' tohoto č|ánku budou svo|ávány objednate|em. Zástupci zhotovite|e aobjednate|e jsou povinni se
jich zÚčastnit' V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast da|ších osob poskytujících části p|nění na
zák|adě sm|uvních vztahů se zhotovitelem (subdodavate|ů), popř. Účast zástupců výrobců věcí pouŽitých
při provádění dí|a' Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednate| prostřednictvím technického dozoru.
Kontrolní dny budou svo|ávány min' 1x za 14 dni'

8'1.2 objednate| má právo svo|ávat i mimořádné kontro|ní dny d|e potřeby stavby.

8'1.3 Záuéry z kontro|ního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy'

8'1'4 Objednate| (příp. technický dozor) je oprávněn kontro|ovat provádění dí|a průběŽně. ZjistíJi objednate|,
Že zhotovite| provádí dí|o nekva|ifikovanými pracovníky, V rozporu se svými povinnostmi a nedodrŽuje
přís|ušná ustanovení sm|ouvy, je objednate| oprávněn písemně s uvedením nedostatků poŽadovat, aby
zhotovite| uykáza| nekvalifikované pracovníky ze staveniště, odstrani| vady vzniklé nekva|ifikovaným a
vadným prováděním dí|a a dílo provádě| řádným způsobem' V případě, Že zhotovite| newkáŽe
nekva|ifikované pracovníky ze staveniště azáuady neodstraní ani v objednatelem stanovené |hůtě, jde o
podstatné porušení sm|ouvy a objednate|je oprávněn od smlouvy odstoupit.

8,1.5 Plnění zhotovite|e, která vykazují vdobě provádění dí|a nedostatky, je zhotovite| povinen nahradit
bezvadným p|něním' Nedojde-|i k náhradě, je objednate| oprávněn zadrŽetty p|atby zhotovite|i, které se
týkají vadné části dí|a.

8.1.6 Vznikne-|i v důs|edku vadného provádění dí|a zhotovite|em objednateli škoda, je zhotovite| povinen tuto
škodu nahradit' Zhotovite| je povinen postupovat při provádění předmětu dí|a s náleŽitou odbornou péčí
a podle pokynů objednate|e. V případě nevhodnosti (nekvaliÍikovanosti) pokynů objednatele je zhotovite|
povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit
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provádění dí|a bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednate| na uvedeném pokynu trvá,

není zhotovite| povinen připadnou škodu vznik|ou splněním nesprávného pokynu uhradit. o tomto musí

byt proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou srn|uvních stran.

8,1'7 Pro posouzení kvality práce zhotovite|e a kva|ity díla jsou povaŽouána za záuazná jednak

ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek

materiá|ů pouŽitých při zhotovování dí|a.

8.1.8 Zhotovite|je povinen na vyzvání předat objednateli aktua|izaci harmonogramu, kter'ý tvoří pří|ohu č'4
této smlouvy. Veškeré změny tohoto harmonogramu pod|éhaji schvá|ení objednate|e.

8.1'9 Komp|etní projektovou dokumentaci pro provádění stavby upravenou o skutečný stav, t.j. dokumentaci

skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouh|asené objednate|em

včetně konečného geodetického zaměření stavby (vše ve dvou vyhotoveních) zajistí dodavatel a předá

je objednate|i nejpozději do data protoko|árního přewetí díla' Pokud nebude při převzetí dí|a nebo jeho

části do|oŽena dókumentace skutečného provedení dÍla, je objednatel oprávněn stavbu nebo jeho část

nepřevzít.

8.1.10 objednate| je oprávněn poŽadovat na zhotovite|i výsledky zkoušek únosnosti zeminy v násypech,

zhotovite|je povinen tyto výs|edky v dohodnutých termínech objednateli před|oŽit.

8.1.11 Zhotovite| není oprávněn bez písemného souh|asu objednate|e poskytovat třetím osobám dokumentaci

pro provádění stavby.

8.2 Kontro|y zakýaných prací

8'2'1 objednate| je oprávněn kontro|ovat dílo v kaŽdé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce

a piáce, které vyŽadují kontro|u před jejich zakrytím, zejm. se jedná o u|oŽení vyztuŽe betonových

konstrukcí, odpadního potrubí, rozvodů vody a ptynu, a všech di|atačních spár a svis|ých a vodorovných

hydroizo|ací. Zhotovite| je povinen vyzvat objednate|e k prověření zakývaných konstrukcí v průběhu

výstavby 3 pracovní dny předem a to zápisem ve stavebním deníku' Zhotovite|je povinen zajistit přístup

ke kontro|ovaným konstrukcím a pracím tak, aby objednatel moh| tuto kontrolu provést s odbornou péčí.

Pokud zhotovite| nezajistí objednate|i tento přístup, je zhotovitel oprávněn vydat nesouh|as se zakrytím

části dí|a' Kontro|a objednate|e zakývacích prací nemá v|iv na odpovědnost zhotovitele za vady dí|a.

8.2'2 Souhlas či nesouh|as se zakrytím části díla vydá objednate| neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po

jejich prověření pÍsemně Íormou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený

protokol.

8'2.3 Ke kontro|e zakryvaných prací před|oŽí zhotovite| veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti

materiá|ů pouŽiých pro zakývané práce, certifikáty a atesty. V případě, Že by zakrytÍm prací došlo

k znepřístupněnÍjiných částí stavby a znemoŽněníjejich budoucí kontro|y, předloŽí zhotovite| ke kontro|e

zakýaných prací stejné dokumenty oh|edně těchto částí dí|a.

8'2.4 Nedostaví-|i se objednate| nebo jeho zástupce k prověřeni zakývaných konstrukcí či nevydá.li vy1ádření

d|e odstavce 8.2'2 tohoto č|ánku má zhotovite| právo tuto část dí|a zakrý' V případě Žádosti objednate|e

je zhotovite| povinen tuto část dí|a odkrýt s tím, Že nák|ady s tím spojené nese objednate|. To neplati

v případě vadného provedení zakrýé části díla, kdy náklady nese zhotovite|'

8.2'5 DÍlo či části díla, které vykazují prokazate|ný nesou|ad s projektovou dokumentacíči písemnými pokyny

objednatele, změny di|a, které zhotovitel provede bez písemného souh|asu objednate|e a vadně

próvedené části dí|a, se nehradí. Zhotovite| je musí na poŽádání ve |hůtě stanovené objednatelem

odstranit, jinak můŽe být provedeno jejich odstranění na jeho nák|ady třetÍ osobou. Tímto se zhotoviie|

nezbavuje odpovědnosti za dílo jako ce|ek ani jeho jednot|ivých částí' Zhotovitel ručí objednateli za

veškeré škody, které v důs|edku takového jednání objednateli vzniknou.

8.2.6 Zhotovite| je povinen provádět práce v souladu s poŽadavky budoucích v|astníků inŽenýrských staveb

a sítí, příp. správců inŽenýrských staveb a sítí, které objednate| sdělí zhotoviteli.

veškerá
výrobců



8.3 Zkoušky

8.3.1 Zhotovite| je povinen průběŽně kontro|ovat jakost dodávek a prověřovat dok|ady o dodávkách materiá|ů,

konstrukcí a techno|ogií. Dále prověřovat doklady o všech provedených pruběŽných zkouškách, revizích
a měřeních dokládajících kva|itu a způsobi|ost díla a jeho částÍ' prověřovat a kontro|ovat dodrŽování
poŽadavků hygienických, poŽární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany Životního
prostředí.

8.3.2 Součástí p|nění zhotovitele a dok|adem řádného provedení dí|a je do|oŽenÍ výs|edků potřebných

individuá|ních a komplexních zkoušek a poŽadavků přís|ušných státních orgánů. Provádění zkoušek se
řídí podmínkami této sm|ouvy, ČsN, pro1ektovou dokumentacÍ a technickými údaji vyh|ášenými výrobci
jednot|ivých zařízeni tvořících součást zhotovovaného dí|a.

8.3.3 objednate| předá zhotovite|i seznam všech dí|čích a komp|exních zkoušek spojených s plněním
předmětu sm|ouvy s definováním, co je účelem a cí|em zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady,

stavební pňpravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částÍ,
k|imatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska techno|ogického
postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby by|y uznány
za vyhovující.

8.3.4 o konáníjednot|ivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem
do stavebního deníku a|espoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li moŽné jednotlivé zkoušky provést,

dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovite| způsobilost díla, popř. jeho dí|čí
části' Jakmi|e odpadne překáŽka, která bránÍ provedení zkoušk'y', je zhotovite| povinen dodatečně
zkoušky provést a to v potřebném rozsahu.

8.3.5 Výs|edek zkoušek bude doloŽen formou zápisu případně protoko|u o jejich provedení.

8.3.6 objednate| si můŽe uyŽádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvzujíci kva|itu
zhotoveného díla, které povaŽuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovujÍcÍ, nese
nák|ady na její provedení zhotovite| sám.

8.4 Stavebnídeník

8.4'1 Zhotovite| povede ve smyslu ust' $ 157 zák. č' 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební deník jako
dok|ad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.

8,4,2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami
záoisem v úvodním listu kaŽdého deníku.

8.4.3 Zhotovite|je povinen první kopii denních záznamŮ předávat objednate|i. Druhý průpis denních záznamŮ
je zhotovite| povinen u|oŽit oddě|eně od originá|u tak, aby by| k dispozici v případě ztráý nebo zničení
deníku. Zhotovite| je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednate|i
a veřejnoprávním orgánům denně kdyko|i v průběhu práce na staveništi'

8'4'4 Není-|i v tomto č|ánku sm|ouvy uvedeno jinak, p|atí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové
náleŽitosti ustanovení vyh|. č. 499/2006 sb.

8.5 Staveniště a jeho zařízení

8.5.1 objednate| se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a přís|ušnou dokumentaci do 3 dnů od podpisu
smlouvy o dí|o, o čemŽ bude sepsán Předávací protoko|, ve kterém bude vymezen rozsah práv a
povinností zhotovite|e, podmínky uŽívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a kteý se
stane přílohou této sm|ouvy, jak je uvedeno v bodě 2.1 smlouvy. Nák|ady na zřizeni staveništních
přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovite|. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení
staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to aŽ do doby
předání dokončeného dí|a objednate|i. Zhotovite| zajistí ipodrobné vytýčení jednotlivých objektů a
zodpovídá za jeho správnost.

8.5.2 Veškerá potřebná povolení k uŽívání veřejných ploch, případně k rozkopávkám v sou|adu se stavebním
povo|ením nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovite| a nese veškeré nák|ady s tím
spojené. Jest|iŽe v souvis|osti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit
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dopravní značky a e|ektrickou dopravní signalizaci podle příslušných předpisů, obstará tyto úkony
zhotovite|. Zhotovite| odpovídá za umistbvání, přemisťování a udrŽování dopravních značek v průběhu
provádění dí|a. objednate| se zavazuje k tomuto účelu na poŽádání vystavit zhotovite|i p|nou moc.

8.5'3 Zhotovite| je povinen udrŽovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprod|eně odstraňovat
odpady a nečistoty vznik|é při provádění dí|a v sou|adu se zákonem o odpadech, Zhotovitel je povinen
neprod|eně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kteým dojde provozem

zhotovitele.

8.5.4 Zhotovite| odpovídá za bezpečnost a gchranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby
osoby zhotovitele a jeho subdodavate|ů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými
pracovními pomůckami. Dále se zhotovite| zavazqe dodrŽovat veškeré hygienické předpisy a podmínky
ochrany Životního prostředí. Zaměstnanci objednate|e, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se
mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovite|e nebo se
souh|asem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými
pomůckamia poučit je o bezpečnostia ochraně zdravíve smyslu obecně závazných právních předpisů'

8'5.5 Zhotovite| je povinen na staveništi dodržovat veškeré p|atné ČSN a obecně závazné právní předpisy.

Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradíji v plné výši zhotovitel.

8.5.6 Zhotovite|je povinen prostor vlastní stavby op|otit, a to pevným p|otem'

8.5'7 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu výstavby ochranu staveniště. Na staveniště nesmí být

umoŽněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodí|ejí na zajištění výstavby objektů. Zhotovite|
odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob dle odstavce 8.5.5. tohoto č|ánku, nacházejících
se v prostorách jím převzatých jako staveniště a dá| v ostatních prostorách vyuŽívaných pro p|nění d|e
této sm|ouvy. Vstup cizích osob na staveniště je moŽný výhradně se souhlasem a d|e pokynů

zhotovitele.

8.5.8 Zhotovite| není oprávněn umoŽnit bez předcházejÍcího písemného souh|asu objednate|e přístup třetím
osobám do jakýchko|i částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob,
jejichŽ vstup je potřebný pro rea|izaci dí|a.

8.6 P|něnís pomocítřetích osob. subdodavate|ů

8.6.1 Zhotovite| můŽe pověřit provedením části dí|a třetÍ osobu (dá|e jen ,,subdodavatel.,) pouze za podmínek
stanovených touto smlouvou. Při provádění díla subdodavatelem zhotovitel odpovÍdá objednate|i, jako

by tuto část díla provádě| sám'

8'6.2 V případě, Že zhotovitel nehod|á k p|nění předmětu sm|ouvy pouŽít subdodavate|e, uvede uýs|ovně
v příloze č. 6, Že veškeré plnění tvořící předmět sm|ouvy se zavazuje rea|izovat v|astními si|ami, tj. bez
vyuŽití subdodavate|e'

8'6.3 V případě, Že zhotovitel hod|á k p|nění předmětu sm|ouvy pouŽít subdodavate|e, je povinen uvést
v pří|oze č. 6 seznam subdodavate|ů, Ve kterém identifikuje části dí|a, které hod|á zadat
subdodavatelům, Zhotovite|je povinen vypsat všechny subdodavate|e do seznamu subdodavatelů'

8.6.4 Zhotovite| se v tomto ustanovení dá|e zaváže, Že změnu v osobě jakéhoko|iv ze subdodavate|ů provede
pouze s předchozím souh|asem objednavate|e'

8'6.5 Ustanovení bodu 8.6 sm|ouvy platí téŽ pro změnu subdodavate|ů, jejichŽ prostřednictvím by|a ve
uýběrovém řízení prokazovaná kvalifikace. Takoyý subdodavate| můŽe být nahrazen pouze
subdodavate|em, ktery se prokáŽe stejnou nebo vyšší kvalifikací ve vztahu k předmětu této sm|ouvy,
jako subdodavatel původnÍ' Zánéna subdodavate|e d|e tohoto odstavce je moŽná pouze s výslovným
souhlasem objednatele.

8.7 Harmonogram

8'7,1 Harmonogram před|oŽený zhotovite|em tvoří pří|ohu č. 4 této sm|ouvy. Harmonogram obsahuje dobu
pInění předmětu sm|ouvy v kalendářních dnech (počínaje protoko|árním předáním a převzetím
staveniště ď po písemné protokolární předání dí|a uŽivate|i). V případě, Že zjakýchko|i důvodů na
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straně objednatele nebude moŽné dodrŽet termín zahájení p|nění, je objednavatel oprávněn posunout 
i

tento termín na jinou dobu, ce|ková navrŽená doba realizace zůstává nezměněna. Dá|e harmonogram
obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, |hůtu pro dokončení
stavebních prací, lhůtu pro předánía převzetídí|a a počátek běhu záručni |hůty' Vharmonogramu jsou
uvedeny jednot|ivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce
zhotovitelem provedeny.

Č|ánek 9
Pře"cláván í a přej ímán í prací

9. 1 Ukončení díla:

9.1.1 Závazek zhotovitele provést dí|o uvedené v č|. 4 této sm|ouvy je sp|něn řádným ukončením a předáním
dí|a. Dí|o uvedené v č|. 4 této smloutly se povaŽuje za řádně ukončené, by|o-|i provedeno bez vad a
nedodě|ků, by|y.|i dodány všechny podk|ady k vydání ko|audačního rozhodnutí a by|o-|i řádně převzato

objednatelem a byl-li mezi stranami této sm|ouvy podepsán Protokol o předání a převzetí dí|a, ve kterém
objednate| výslovně proh|ásí, Že přebírá části dí|a nebo dí|o celé' uvedené v č|.4 této sm|ouw'za
nedodě|ek se nepovaŽuje nedodě|ek na zák|adě písemného poŽadavku objednatele.

9,1,2 Smluvní strany se dohod|y na systému provádění předpřejímek, a to jak nás|eduje:

9'1.2,1 Předpřejímkou se rozumí kontro|a dohodnuté části dí|a, jíž se zúčastní zástupci obou sm|uvních stran
oprávnění jednat a činit rozhodnutí ve věci kontro|y, předávání a přejímání dí|a. Cí|em předpřejímky je
v dostatečném předstihu před konečnou přejímkou dí|a nebo hotové části dí|a zajistit:

a) |hůty pro objednate|e na vznesení věcných připomínek ke kva|itě a úp|nosti provedení příslušné
části dí|a,

b) moŽnost zhotovite|e odstranit případné vady a nedodě|ky označené objednate|em před termínem
dokončení příslušné části dí|a,

c) posouzení dostatečnosti rozsahu dokumentace a dokladů potřebných pro ko|audační řízení
a vznesení poŽadavků objednate|e na jejich doplnění.

9.1'2'2 Zhotovitel se zavazuje vyzvatobjednatele písemně k předpřejímkovému řízení, a to v termínu minimá|ně
10 dnů před vlastním zahájením předpřejímkového řízení. Zároveň spísemnou výzvou předloŽí
zhotovite| objednate|i harmonogram předpřejímek. Smluvní strany mají právo přizvat k předpřejímce
další osoby, které mohou v souvis|osti s kontro|ovanou částí dí|a poskytnout technické, techno|ogické
nebo jiné re|evantní informace, případně zna|ecká vyjádření. Zhotovitel zajistí účast u předpřejímacÍho
řízení těch subdodavatelů, jejichŽ Účast je k takovémuto předpřejímacímu řízení o předání a převzetÍ
dí|a nutná' Předpřejímaci řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu předpřejímek'
Předpřejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovite|e. Předpřejímací řízení bude
ukončeno v den podpisu protoko|u o ukončení předpřejímacího řízení zhotovite|em a objednate|em.

9'1'2'3 Povinnosti zhotovite|e při předpřejímce
a) předloŽit kopie dok|adů osvědčujícÍch kvalitu zabudovaného materiálu a protokolů o výs|edcích

dosud provedených kontro|ních zkoušek předepsaných přís|ušnými právními a technickými
normami,

b) zajistit prezentaci hotové části díla s odborným komentářem zástupce zhotovite|e náteŽitě technicky
vzdě|aného a způsobi|ého, kteý je s dí|em podrobně seznámen,

c) před|oŽit přís|ušnou projektovou dokumentaci pro stavební povolení upravenou o skutečný stav'
obsahující zapracované veškeré změny odsouh|asené objednate|em včetně dokladů o pro1ednání

a odsouh|asenítěchto změn, pod|e kteých bude předpřejímka provedena,
d) předloŽit ostatníjiŽ získanou dokumentaci a doklady v rozsahu potřebném pro kolaudační řízení,
e) zajistit provedení zápisu z předpřejímky ve dvou podepsaných originá|ech

9'1'2,4 Oprávnění objednatele při předpřejímce:

a) provést důk|adnou kontro|u přís|ušné stavební části dí|a nebo technologického souboru,
b) určit všechny zjevné vady a nedodě|ky,
c) provést kontro|u Úp|nosti před|oŽených dok|adů,
d) určit event' da|ší dok|ady, které bude ještě objednatel poŽadovat na zhotoviteli v souvis|osti

s kontro|ovanou částí díla'



9.1.2.5 Zápisz předpřejímky zajišťuje zhotovite|' Jeho obsah tvoří nejméně:
a) datum,
b) prezenčnílistina,
c) identifikační údaje o díle ijeho částí a popis předmětu přejímky,
d) seznam před|oŽených dok|adů,
e) seznam zjištěných vad a nedodě|ků,
f) zhodnoceníjakosti dí|a nebo event. jeho části,
g) harmonogram odstraňování označených vad a nedodě|ků,
h) seznam da|ších dokladů poŽadovaných objednate|em,
i) další připadné vyjádření objednatele,
j) případnéstanoviskozhotovite|e,
k) podpisyzúčastněných,
l) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
m) soupis pří|oh'

9' 1 .2.6 Sm|uvní strany se dohod|y, Že pokud nebude dí|o řádně provedeno a budou zjištěny vady a nedodě|ky,
můŽe být v zápise z předpřejímky uveden termín pro novou předpřejímku. Předpřejímka tak můŽe b1ýt

opakována i vÍcekrát.

9.2 Předání a převzetí díla:

9,2'1 Zhoioviiei se zavazuje vyzvat objecinate|e písemně (formou cjoručení cjo viastních rukou), a to nejméně
5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí dÍ|a v místě stavby. Zhotovite| zajistí účast u přejímacího
řízení těch subdodavate|ů, jejichŽ účast je k řádnému předání a převzetí dí|a nutná. Přejímací řízení
bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. PřejÍmací řízení bude zahájeno v den určený
ve výzvě zhotovite|e. Převzetí dokončeného dí|a proběhne tak, Že objednatel převezme protoko|árně
všechny jeho části a potvrdí, Že jsou řádně dokončeny bez vad a nedodě|ků' Tím je sp|něna podmínka
této sm|ouvy, objednatel písemně potvrdí zhotovite|i v předávacím protoko|u dokončení díla d|e této
smlouvy,

9.2,2 Vpřípadě, Že nebude dohodnut harmonogram dle bodu g.2.1 tohoto č|ánku, postupuje zhotovite|
pod|e bodu 9.2.1 tohoto článku první věta' V případě, Že se objednate| nebo jeho zástupce nedostaví
k zahájení předávání, byl.|i řádně obes|án způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovite|
nedostává do prodlení s předáním dí|a' Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu
o předánía převzetí objednate|em.

9'2.3 Kzahájení přejímky před|oŽí zhotovite| objednate|i veškeré náleŽitosti, prokazující řádné' včasné,
kvalitní a komp|exní provedenÍ díla, zejména protokol o dokončení stavby a podk|ady pro
získání kolaudačního rozhodnutí.

9'2'4 Před zahájením přejímky d|e předchozího odstavce zhotovite| předá objednateli dokumentaci
skutečného provedení dí|a v |istinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu
2 ks.

9.2'5 Protoko| sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
a) zhodnoceníjakosti dí|a nebo event. jeho části,
b) identifikační Údaje o díle či event' jeho části,
c) případnou dohodu o s|evě z ceny,
d) proh|ášení objednate|e, Že předávané dí|o nebo jeho část přejímá,
e) soupis pří|oh,

9.2.6 Soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené Ve stavebním řízení. Pokud dílo nebo
jeho část vykazuje při přejímacím řízení záuaŽné vady a nedodě|ky, které brání uŽiváni dí|a, nebo které
brání správné funkci dí|a, je objednate| oprávněn toto přejímací řízeni přerušit pouhým prohlášenÍm o
jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze sm|uvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a
převzetí dí|a, a|e jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odshanění
těchto vad a nedodě|ků.

9.2'7 Pokud dí|o nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodě|ky, které nebrání
užívání dí|a, nebo které nemají v|iv na správnou funkčnost dí|a, mohou smluvní strany po vzájemné
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/ dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro

,',, odstraněnítěchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovite| vsou|adu
s odst' 7.2 oprávněn vystavit konečnou Íakturu. Pokud se sm|uvní strany nedohodnou na předánÍ díla
s vadami a nedostatky, postupuje se pod|e předchozího odstavce'

9.2'8 Jest|iŽe objednate| odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němŽ uvedou svá
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání'

9.2.9 Po odstraněni vad a nedodě|ků, pro které odmítl objednatel dí|o nebo jeho část převzít, opakuje se
přejímací řízení v nezbytně nutnémtozsahu. Vtakovém případě je moŽné sepsat k původnímu zápisu
dodatek, ve kterém objednate| prohlásí, Že dílo nebo jeho část přejímá a protoko| o předání a převzetí
dí|a je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

9.2'10 Do 10 dnů ode dne předání a převzetí dí|a zhotovite| vyk|idí staveniště a zařizeni staveniště (svá
pracoviště). Zavyk|izené staveniště se povaŽuje staveniště upravené na nák|ady zhotovite|e do stavu
d|e přís|ušné projektové dokumentace, resp' do stavu při převzetí staveniště.

9,2'11 Při předání předmětu dí|a předá zhotovitel objednate|i veškeré dok|ady ýkající se stavby, záruční |isty,

apod. v rozsahu dle poŽadavků objednate|e.

Článek 10

Nebezpečíškody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

10.1 Zhotot,,ite| nese cc doby předánístaveniště do předánía převzetíhotovéhc dila nebezpečiškody a jiné
nebezpečí:
a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, da|ších částech,
b) na částech či součástech dí|a, které jsou na staveništi usk|adněny,
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovite|em do doby

ukončení dí|a pokud v jednot|ivých případech nebude dohodnuto jinak,

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvis|osti s prováděním dí|a.

odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovite| se jí můŽe zprostit jen, pokud by ke škodě doš|o
ijinak nebo prokáŽe-li zhotovite|, Že porušením povinností, na základě kteých objednateli vznik|a škoda,
by|o způsobeno oko|nostmi vy|učujícími odpovědnost zhotovite|e.

10'2 Zhotovite| nese téŽ do doby ukončení dí|a nebezpečí škody vyvo|ané věcmi jím opatřovanými
k provedení dí|a, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného dí|a, nebo které
jsou pouŽívány k provedenÍ díla a nestávají se jeho součástí, jimiŽ jsou zejména:
a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení dí|a (lešení, podpěrné konstrukce

atp,),

b) zařízeni staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném přís|ušnou dokumentací a sm|ouvou,

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu pod|e obecně závazných předpisů,
jakoŽ i škodu způsobenou vadným provedením dí|a nebo jiným porušením závazku zhotovite|e.

10'4 Smluvní strany se dohod|y, Že vlastníkem zhotovovaného dí|a a jeho oddělitelných částí isoučástí
a přís|ušenstvíje od počátku objednate|.

10'5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotovite|i podle této sm|ouvy anestaly se
součástí dí|a, zůstávají ve v|astnictví objednatele, resp' tento zůstává osobou oprávněnou k jejich

zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednate|i neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však
k datu předání a převzeti dí|a jako celku, s výjimkou těch, které prokazate|ně a oprávněně spotřeboval
k nap|nění svých závazků ze sm|ouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení dÍ|a.

10.6 Zhotovitelodpovídá za poškozenístávajících inŽenýrských sítí a cizích zailzeni, k němuŽ doš|o činností
či nečinností zhotovite|e nebo jeho subdodavate|ů.

10'7 Zhotovitel se zavazuje, Že ve sm|ouvách se svými jednot|ivými subdodavate|i nebude sjednána tzv.
výhrada v|astnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovova|o, Že zhotovované dílo či jakáko|i jeho
část je aŽ do úplného zap|aceni ceny za dí|o ve v|astnictví subdodavate|e. Dí|o musí vŽdy přímo



11.1

11.2

přecházet do v|astnictví objednate|e d|e této sm|ouvy, Za jakéko|iv porušení této povinnosti je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli sm|uvní pokutu v částce 10.000 Kč, (slovy: desettisíc korun českých)'
objednate| je oprávněn vyŽádat si k nahlédnutí sm|ouvy mezi zhotovite|em a jeho subdodavate|i
a zhotovite| je povinen mu tyto před|oŽit' Na Žádost objednatele pořídí zhotovite| na vlastní náklad
přís|ušné kopie vyŽádaných sm|uv' Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovite|em a subdodavateli
nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotovite|i. Kdyko|i o to objednate|
poŽádá, je zhotovite| povinen poskytnout objednate|i veškeré informace a podk|ady vyŽadované
zhotovite|em související s prováděním díla pod|e této sm|ouvy.

C|ánek 11

Odpovědnost za vady dí|a

Zhotovite| se zavazuje, Že dí|o i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní
dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení
dí|a vztahují, jinak v|astnosti a jakost odpovídající Úče|u sm|ouvy a to po dobu 60 měsíců ode dne
předání a převzetí díla (záručnídoba).

Zhotovite| odpovídá za vhodnost pouŽitých materiá|ů, dí|enské zpracování, konstrukci zařízení a dá|e

odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její

součástí. Zhotovite| se zavazuje předatatestytechnickému dozoru objednate|e nejpozději 15 dnů před

započetím pouŽívání materiá|ů při rea|izaci předmětu dí|a. V případě, Že tak neučiní, je technický dozor
oprávněn zastavit přís|ušnou práci. Toto přerušenÍ neopravňuje zhotovite|e poŽadovat změnu termínu
dokončení dí|a.

Vady dí|a vznik|é v průběhu záruční doby up|atní objednate| u zhotovite|e písemně, přičemŽ v rek|amaci
vadu popíše a uvede poŽadovaný způsob jejího odstranění. objednate| je oprávněn poŽadovat dle své
volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (p|něním) nebo poŽadovat
přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou' je zhotovitel povinen zahájit bezp|atné odstraňování
oprávněně reklamované vady neprod|eně a odstranit ji v co nejkratším moŽném termínu, nejpozději však
do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednate|e, s výjimkou vad, které není technicky
a technologicky moŽné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této
skutečnosti písemně informovat objednatele a to ve |hůtě 2 dnů, ode dne kdy mu byla doručena
rek|amace objednate|e a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou |hůtu. Nedohodnou-Ii se sm|uvní
strany do 15 dnů ode dne doručení písemné rek|amace objednate|e, bude lhůta stanovena znalcem,
určeným objednate|em nebo má objednate| právo od vo|by opravy, coby způsobu odstranění vady
odstoupit a poŽadovat přiměřenou s|evu ze sjednané ceny'

Jest|iŽe zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této
sm|ouvy je objednate| oprávněn poŽadovat přiměřenou s|evu ze sjednané ceny nebo provést tyto opravy
sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit
vadnou či neúplně funkční část dí|a ve srovnatelných technických a cenovych parametrech pokud je to
z h|ediska nabídky trhu moŽné' jinak po projednání se zhotovite|em v technických a cenových
parametrech i vyšších, kteých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vznik|é nák|ady je zhotovite|
povinen uhradit objednate|i do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovite|
nezbavuje odpovědnosti za dí|o jako ce|ek ani jeho jednot|iých částí. Ustanovení uvedené
v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci d|e tohoto
článku.

Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednate|e na uhrazení sm|uvní pokuty

a náhradu škody související s vadným plněním.

objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyp|ývající ze záruky vůči zhotovite|i na třetí

osobu či osoby, na něŽ objednatel eventuelně převede v|astnická práva k objektům. Zhotovite|
s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovite| současně bere na vědomí, Že objednate|, resp. shora
uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednot|ivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu
práv vyplývajících ze záruky vůči zhotovite|i.

11,3

11.4

11.5

11.6

11.7
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C|ánek 12

Smluvní pokuty

12.1 Sm|uvní strany jsou oprávněny poŽadovat následujících smluvní pokuty:

12,1.1 Smluvní pokuta pro případ prod|enízhotovitele oproti termínům uvedeným vbodě 5'2vnávaznosti na
bod 8.5.1 této sm|ouvy činí 10'000 KčzakaŽdý ijen započatý den prodlenÍ s termínem ukončení ato aŽ
do data skutečného řádného ukončení dí|a podle této sm|ouvy.

12'1.2 Sm|uvní pokuta za nezahájenístavby do 5 dnů od předánístaveniště a smluvní pokuta za nedodrŽení
termínu vyk|izení staveniště d|e této šmlouvy je 5.000 Kč zakaždý den prod|ení.

12,1,3 Sm|uvní pokuta pro případ prod|ení sodstraněním vad a nedodě|ků vdohodnuté lhůtě, dojde-li
k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 5.000 Kč za kaŽdý den prod|ení a kaŽdou vadu aŽ do doby
jejího odstranění.

12'1'4 Sm|uvní pokuta pro případ prod|ení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč zakaŽdý
den prod|ení a kaŽdou vadu až do dobyjejího odstranění'

12.1'5 Připorušení povinnosti zhotovite|e zachovávat m|čenlivost vedoucí kpoškození obchodních zájmů
druhé sm|uvnÍ strany d|e bodu 14.5 této sm|ouvy je zhotovite| povinen zaplatit druhé sm|uvní straně
sm|uvní pokutu ve výši 10'000 Kč zakaŽdý prokazate|ný případ porušení.

12,1,6 Sm|uvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovite|e na kontro|ních dnech pod|e bodů 8.1.1 či 8.1'2
této sm|ouvy se sjednává ve výši 10.000 KčzakaŽdý případ neúčasti.

12,1'7 SmIuvní pokuta ve výši 5.000Kč denně za nesp|nění kaŽdé jednot|ivé, dohodnuté povinnosti

zhotovite|e, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednate|em v zápise z kontrolního
dne označeny.

12,1,8 Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovite|e před|oŽit účinnou pojistnou sm|ouvu
a udrŽovat ji v p|atnosti podle bodu 14'6 této sm|ouvy ve výši 5'000 Kč zakaŽdý den prod|ení.

12'1'9 Sm|uvní pokuta ve výši 5.000 Kč zakaŽdý den prod|ení zhotovite|e sdoručením cenové nabídky za
kaŽdou poŽadovanou změnu'

12'1'10 Sm|uvní pokuta ve výši 10.000 Kč za každý den prod|ení zhotovite|e s před|oŽením geodetického
zaměření a dokumentace pro stavební povo|ení upravené o skutečný stav'

12'1'11 Sm|uvní strany se tímto dohod|y, Že celková výše sm|uvních pokut uvedených vč|áncích 12.1.1 aŽ
12.1'10 nepřesáhne ce|kem 35 o/o z ceny dí|a uvedené v bodě 6.2 této smlouvy'

12'1.12 Úroky z prod|ení pro případ prod|eni objednatele s úhradou oprávněných Íaktur činí 0,01o/o zd|uŽné
částky za kaŽdý den prod|ení.

12'1'13 Sm|uvní pokuta v případě neúčasti zástupce objednatele na kontro|ních dnech podle bodu 8.1.1 či 8.1.2
této sm|ouvy se sjednává ve výši 5.000 Kč zakaŽdý případ neúčasti'

12'1'14 Pokud se objednate| nebo jeho zástupce bez předchozí om|uvy nedostaví kzahájení předávání, byl-|i

řádně obes|án způsobem uvedeným v bodě 9.2.1 této sm|ouvy ani nás|edující den, sjednává se sm|uvní
pokuta ve výši 5'000 Kč zakaŽdý den nedostavení se objednate|e k zahájenÍ předávání.

12'1'15 Sm|uvní strany se tímto dohod|y, Že ce|ková výše smluvních pokut uvedených vč|' 12,1.13 aŽ12,1,14
nepřesáhne ce|kem 2o/o zCafi! díla uvedené bodu 6'2 této sm|ouvy.

12.2 Vznikem povinnosti hradit sm|uvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody
v plné výši (navíc ke smluvní pokutě).

|2.3 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na zátJadě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou
smluvď straně povinné.

Č|ánek 13

Prod|ení objednate|e a zhotovite|e, odstoupení od smlouvy

13,1 odstoupeníodsmlouvy:



****"\
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zahájeno13,1,1 objednate| je oprávněn odstoupit od sm|ouvy či její části v případě, je.|i se zhotovite|em

insolvenční řízení.

13'1.2 objednate| je bez da|šího oprávněn odstoupit od sm|ouvy či její části vpřípadě níŽe uvedeného
porušení sm|ouvy zhotovite|em:

a) prodlení s předáním dí|a nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této
smIouvě;

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě V rozporu s touto sm|ouvou;
c) neprováděnízměn v dohodnutých tgrmínech, které objednate| poŽadova| a maření pro';ednávání

změn, spočívající zejména vjejich neoceňování či opoŽděném oceňování;
d) porušení sm|uvních povinností uvedených v bodě 5.4 této smlouvy;
e) neodstranění závadného stavu ve |hůtě pod|e bodu 8'1.4 této smlouvy;
f) nepřed|oŽení pojistné sm|ouvy pod|e bodu 14'6 této sm|ouvy;
g) porušení jakéko|iv jiné povinnosti zhotovite|e d|e této sm|ouvy nebo nep|nění jiných ustanovení této

sm|ouvy, zejména provádění dí|a v rozporu s kva|itativními parametry danými touto smlouvou.

13.1'3 Zhotovite| je oprávněn odstoupit od sm|ouvy či její části vpřípadě prod|ení objednate|e súhradou
oprávněného nároku zhotovite|e na peněŽité p|nění převyšující částku 500.000 Kč po dobu de|ší 90ti
dnů po její sp|atnosti, by|-|i k zap|acení alespoň jednou písemně uyzván'

13'2 odstoupení od sm|ouvy musí být učiněno písemně; Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhó
sm|uvní straně oznámení o odstoupení, by|o-|i odstoupení oprávněné'

13'3 Vpřípadě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování pod|e jednotkových cen
provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovite| je povinen okamŽitě opustit staveniště a vyk|idit
zařízení staveniště, nejpozději však do ,l5 

dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-Ii tak zhotovite|, je
objednate| oprávněn staveniště na nák|ady zhotovite|e vyk|idit a nák|ady mu přefakturovat.

13'4 Sm|uvní strany se dohodly, Že v případě odstoupení od sm|ouvy zůstávají v p|atnosti ustanovení této
sm|ouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty pod|e čl. 11 této sm|ouvy,
ustanovení o smluvních pokutách pod|e čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy
a ustanovení o v|astnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsaŽená v této sm|ouvě a jejich
pří|ohách.

13'5 objednate| se zavazuje převzít a zhotovite| se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené
dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od sm|ouvy. o takovém předání a převzetí bude
pořízen oběma stranami zápis s ná|eŽitostmi protoko|u o předání a převzetí dí|a, bude v něm podrobně
popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, Vymezeny vady a nedodě|ky a sjednán
způsob jejich odstranění. objednate| má v případě odstoupení od sm|ouvy i u odstranite|ných vad právo
poŽadovat s|evu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí dÍ|a dle tohoto
odst. smlouvy nemá v|iv na vlastnictví dí|a objednate|em či právo objednate|e zadat dokončení díla
jinému zhotoviteli.

Óánek 14

Dalšíujednání

14,1 Technickými normami (ČS$ pod|e této sm|ouvy jsou všechny české technické předpisy a normy,
mezinárodnÍ normy pod|e zákona č' 22|1997 Sb. v p|atném znění, a to jak jejich části závazné i

nezáuazné (doporučující), které jsou p|atné a účinné v den podpisu této sm|ouvy nebo které budou p|atit

v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti

a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou |egislativou v průběhu provádění díla' Pro případ
změny technických norem oproti stavu, jaký by| při podpisu této smlouvy' se sm|uvní strany zavaz$í
promítnout tuto změnu do dodatku k této sm|ouvě, jinak p|atí změněná technická dokumentace.

14'2 Je-|i k plnění povinností zhotovite|e z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednate|e,
objednatel je povinen uděIit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovite| zavazu1e pň1mout

a jednat pod|e ní osobně.

14'3 V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb'' kteým se upravují další poŽadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pň činnosti nebo
poskytování s|uŽeb mimo pracovněprávní wtahy (zákon o zajištění da|ších podmínek bezpečnosti a

i4li1.;i-i;*



ochrany zdraví při práci) se zhotovite| zavazqe k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany
zdraví pň práci na staveništi. Koordinátorem BOZP bude Jiří Skáce| - tel. 605 272927.

14,4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku či dopisem) je objednate| povinen předat své
stanovisko v obstarávané zá|eŽitosti a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovite|e ve věci, popř. se osobně
účastnitjednání ve |hůtě, kterou zhotovite| stanoví, ne však kratší neŽ 3 pracovní dny od doručení výzvy.

14'5 Zhotovite| a objednate| berou na vědomí, Že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace
týkající se dí|a jsou předmětem obchodního tajemství a povaŽuje se za důvěrné' Výjimku tvoří informace
vyŽádané třetími osobami, jejichŽ oprávnění Vyplyvá z přís|ušných právních předpisů'

14,6 Zhotovitel se zavazuje při podpisu sm|ouvy nebo do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy před|oŽit

objednate|i pojistnou smlouvu o pojištění předmětu dÍla a stavebně montáŽnÍch rizik s připojištěním

zařízení staveniště, stavebních stro1ů a materiá|ů s pojistným plněním ve výši ceny a|espoň 2 mi|ionů Kč,
v níŽ je zhotovitel pojištěn na veškerá rizika a škody, která mohou vzniknout přijeho činnosti objednate|i
či třetím osobám a v níŽ je pojištěn zhotovovaný předmět dí|a, jeho součásti a přís|ušenství, Život, zdraví
a majetek objednate|e či třetích osob (stavebně montáŽnÍ pojištění, Žive|ní pojištění, pojištění pro případ
odcizení, pojištění odpovědnosti účastníků výstavby včetně objednatele dop|něné o kříŽovou
odpovědnosti), s vinku|ací pojistného p|nění ve prospěch objednate|e, popř. objednate|em určené třetí
osoby s tÍm, Že vznik pojistné udá|osti je mimo pojištěného zhotovite|e oprávněn nah|ásit i objednate|.
Učinnost této pojistné smlouvy je povinen zhotovite| udrŽovat po ce|ou dobu p|nění, tj. aŽ do doby
předání a převzetí dí|a. Zhotovite| je povinen tuto pojistnou sm|ouvu, včetně dokladů o zap|acení
pojistného v průběhu výstavby před|oŽit objednate|i vŽdy do 5 dnů od poŽádání.

14'7 Zhotovite| uhradí objednateli případný rozdí| mezi částkou, na niŽ objednate|i oprávněně vznikne nárok,
a pojistným p|něním vyp|aceným pojišťovnou objednate|i dle pojistné sm|ouvy.

14'8 Na Žádost objednatele zajistí zhotovite| změnu pojistné sm|ouvy vtom smys|u, Že případné p|nění pň
pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu
předmětu p|nění.

14'9 Sm|uvnÍ strany nejsou oprávněny sp|atné poh|edávky vzájemně započítat.

14'10 SpeciÍické odpovědnosti zhotovite|e pod|e této sm|ouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel d|e
této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a Žádným způsobem neomezují odpovědnost
zhotovite|e d|e občanského zákonÍku.

C|ánek 15

Pozastavení prací a omezení rozsahu prací

Objednate|je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotovite|i s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit
provádění uýstavby nebo někteých jejích částí' V případě, Že doba pozastavení bude trvat více neŽ 90 dnů, je
zhotovite| oprávněn odstoupit od této sm|ouvy. V případě pozastavení prací bude mezi sm|uvními stranami
dohodnut nový termín dokončení části dí|a.

Č|ánek 16

Závěrečná ustanovení

16.1. Pokud tato sm|ouva nestanovíjinak, řídí se právní vztahy jíza|oŽené občanským zákoníkem' Ne|ze-|i
některé otázky řešit pod|e těchto ustanovení, pouŽijí se obecně záuazné předpisy. Pokud některé
sm|uvní ustanovení odkazuje na právní předpis, kteý bude v průběhu doby trvání této smlouvy
novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, kter1ý jej nahradí, budou se sm|uvní strany
pň p|nění předmětu této sm|ouvy vŽdy řídit přís|ušným aktuá|ně p|atným a účinným předpisem
upravujícím danou záleŽitost.

16'2, Tuto sm|ouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číse|nou řadou
a podepsanými oprávněnými zástupci obou sm|uvních stran.

16.3' Nestanoví.|i tato sm|ouva, Že se oznámení činěné dle této sm|ouvy druhé straně mohou provést
zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem' provádí se oznámení osobním
předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a ne|ze-li tak
učinit, jejím zas|áním poštou formou doporučeného dopisu' Listina je povaŽována za doručenou při
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osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou,
pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení p|atí přiměřeně i pro doručováníjiných |istin a podkladů, které
mají být předány'

16.4. Při nebezpečí prod|eníse za řádně doručené oznámení povaŽuje ioznámení učiněné teleÍonicky čie.
mailem s tím, Že bude přís|ušnou sm|uvní stranou následně potvzeno a předáno písemně v listinné
podobě'

16.5. Tato sm|ouva je p|atná a Účinná dnem jejího podpisu oběma sm|uvními stranami.

16.6. V případě rozporu ustanovení této srnlouvy s ustanoveními jejích pří|oh, platí ustanovení sm|ouvy.

16'7 ' Tato sm|ouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichŽ objednate| obdrŽí tři vyhotovení a zhotovite| dvě

vyhotovení.

16.8' Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakéko|iv jiné přeměně nebo
převodu práv na dceňné spo|ečnosti by| právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této

smlouvy a aby v takovém případě nedoš|o ke zkrácení práv druhé strany.

16.9. Sm|uvní strany potvzují, Že si tuto sm|ouvu před jejím podpisem přečetly, porozumě|y jejímu obsahu,

uzaulrajíji svobodně aváŽně, Na důkaz toho připojují své níŽe uvedené podpisy'

16.10. Sm|uvní strany vylučují pouŽití první věty $ 558 odst' 2 občanského zákoníku. Sm|uvní strany dále
dohodly, Že obchodní zvyk|osti nemají přednost před Žádným ustanovením zákona.

i6'ií, Tuto sm|ouvu schváiiia Rada města sirým usnesenín č, i474ft3|2014 drle 22'5'2ai4,

Ve Vrbně pod Pradědem dne v4'/,43.ť€,Z,,7'€,an,,' 6 ' 6. Za /F

objednatel
Ing. He|ena Kude|ová, starostka města

zhotovitel
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rroleKtant : ročet měrných iednotek: (

)biednatel : tlákladv na MJ :

'očet lishl : Zakázkové ěíslo :
lpracovatel projektu : ZhotovŤte| : Hydro Gas ManuÍacfure, s.r.o.
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)odávka ce|kem lezerva
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IRN celkem 3 4A2Z5t
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láklad pro DPH 0 % činí: 0.00 Kč
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Stavební dí| {sv rsv }odávka lMontriŽ lt|Zs
l Zemní práce

'6 
Podk|ad.vrstvy komunikací a zp

l5 Kovové konstrukce

'8 
Cementobeton.krytykomunikací

,7 Potrubí z trub p|ast.hmot

VJZ ĚUL
253 00{
uŽ 5B€

1 87Í 95c
2 ooc

I
c

e

U

0

0

0
n

0

CELKEM OB.'EKT 3 tloz 25( 0 t
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Položkouý rozpočď

P.ě. Císlo položkv Blázev ooloŽkv MJ nmoŽstvi cena t MJ celkem íKě)
url

2

4
4

A
7
I

I

1

Přeběná cena

Přeběná cena

PřeÉná cena

ffeběná cena

Přeběná cena

ffeběná oena

ffeběná cena

Celkem za

4efnni pré]ce

)dskanění zeminy do hloubky 0'5m

lodorovná doprava suti po suďlu do 5 km

{utnění zeminy

?uční a s{ro3ové rnodelrvání násypového těbsa
)odklad z kam. drceného 16 -32 rrm frakce, doprava

{utnění násypového tě|esa ve vrtsvác.h

|errné dokončovací strojové a ruění zemní práce

I ZemnÍ práce

M3

T
m2

íťl2

M3

m2

M3

470,fr

150,9
s20,0(

4&),0(

4t!0,0(

920,C[

Í5'&

s70,0(

320,0t

70,0{

2S,0{
890,0{

130,0{

2 500.tr

173 900,0(

48 000,0(

6,í.ío0'0(
í33 400'0(

356 000,0(

1 19 600,0(

37 500,0(

932 800.00
Díl:
e

o

56
ffeběná cena

Předběžná cna

Celkem za

'odk|ad.vrstvy komunikací a zp
ieote}ÍiIie/Pvc folie

'odkladová betonáŽ C2a|25, shotcréte, nr&tí rrpdelace
j6 Poďkíaď.vrsW komuntkaeí a zp

m2

M3

920,0(

,16,C{

50,0(

4 500,&

46 000,0(

207 000,0(

253 000.tr

44tl
4'

15
ffedběžná cena
Předběžná cena
Celkem za

Kovové konstrukce
r/ýroba a usazení jaldu a kopingů

Jsazení Kari sítě 15ox15ott8/ roxor pr. 10

Kovové konďrukce

m

m2

75,0(

I 300.0{

840,0c

215,0C

63 000,0c

279 500,0[
342 500,m

Dí|:
14
íE
1e

58
rředběžná cena

Ťedběžná cena
)ředběŽná cena
CeÍkem za

3ementobeton. kryty korrunikffí
3etonáŽ C2930, shotcrete. ruětí rrpdehce
)bvodové bednění desky

3ednění překážek

J8 Cementobeton *rvtv kamunÍkaeí

M3
m2

m2

205,0(

65,O(

75,&

I790,0t
500,0r

500,&

1 801 950,0(

32 500,0{

37 500,0(

Í 87Í 95o.0c
Dí|: t7 )otrubí z trub z p|ast.hmot
17 ]řeběná cena

?elkem za
]renáŽ PVC' DN 65
37 Pctrubí ztrub z olast.hrnat

m 25,0( 80,0( 2 000,0(

2 mo,m

.jĚ



Hydro Gas Manufactureo s.no.
Poděbradova 1069135
7a2 aa Moravská ostrava
IČ: 267 92699' DIČ:CZ267 92699

Město Yrbno pod Pradědenn
Nádražní 389,793 26 Vrbno pod Pradědem
zastoupeno: Ing. Helenou Kudelovou
starostkou města
IČ: 00296457

Harmoncgram stavebních prací na díle
,, Skatepark "'
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2. Provedeni zemních' prací
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nejpozději óo 29,a6. 70|4

3. Provedeni podkladních wstev komunikací, kovových konstrukcí
a cementobetonových krytů komunikací skateboardových překažek
a podlahových ploch rrejpozději do 03'08. 2014

4. Dokončení všech stavebních prací a předání díla s drobnými
vadami a nedodělky nebránících řádnému užívání stavby,
vyklizení staveniště

5. Úphé dokončení, odstranění drobných vad a nedodělků, předání
certiÍikátů použitých materiálů a qýsledků předepsaných zkoušek

nejpozději ďa Ú .a8. 2a14

nejpozději do 09.09. 2014

V ostravě dne 03.05. 2014

Ing. Filip Holý
jednatel spolďnosti

Hvdro Gas Manufacture. s.
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Město Yrbno pod Pradědem
Nádrafuií 389,739 26 Vrbno podPradědem
zastoupeno: Ing. Helenou Kudelovou
starostkou města
IČ'oa296457

Na zál'kladě výzry představujeme nabídku pro investiční akci:

' 
,,Skatepark"

a) nazev a přesná adresa firmy:

HYDRO GAS MANUFACTURE, s.r.o' Poděbradova 1a69 13 5, 7 oz Ůa Moravská ostrava
tČo: zffigzagg
DIČ: CZ26792699
Ing. Filip Holý' jednatel společnosti' tel: +420776682440
Bank. spojení: CSOB a. s' poboěka ostrava: č.il.: 18177263 | /$0a

b) nabídková cena

Cena pro zhotovení objeittu Skateparku, dodávka affiorLtěĚ, stavďnního objekru die porímínek
uvedených ve qýzvě k podání nabídek nazakázku,,Skatepark.. činí:

Cena bez DPH......... .3.436.272'50,-- Kč
DPH2LYI. '.721.617"23.-- Kč
Cena celkem ... 4.1.57.889'73,.- Kč

c) záruční doba

_ Zitruční dobu stanovujeme na dobu 60 měsíců od data gedern apÍevzeti stavby.

d) lhůta realizace stavby

- 100 dní od předání apřevzďi staveaiště az*bizjetí morÉážrrích pracl, cejpozději do 09.09. 20T4,

e) seznam postavených skateparků naší firmou pod značkou FIYERAMPS a čestné prohlášení
o realizovaných stavbách obdobného charakteru s kontakt.y pro oveření jakosti prací

f) prohlašuj eme, že na ďille,,Skatepark.. ve Vrbně pod Pradědern, nebudou pro rea|izaci z naši strany
o sloveni žádni subdodavatelé.

Souhlasíme s podmínkami zadánt a údaje, jež jsou uvedeny v nabídcg jsou pravdivé.

V ostravě dne a3.a5. 2014
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Filip Holý
jednatel společnosti
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