






objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, Že ji odešle zhotoviteli s
uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručeni
opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury. Objednatel uhradí
fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její
jednotlivé části se považuji za zaplacené řád ně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti
odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě oběma stranami písemně
odsouhlaseného Montážního listu, přičemž cena služeb a komponentů musí v
jednotlivých položkách přesně odpovídat údajům obsaženým ve Specifikaci zadání.
Pouze takto oboustranně odsouhlasené služby a dodávky, komponenty a jejich cenu je
zhotovitel oprávněn objednateli fakturovat. K faktuře obsahující služby a dodávky,
komponenty či cenu neodsouhlasenou shora uvedeným postupem se nepřihhží a
objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.

Úrok z prodlení při neplaceni ze strany objednatele činí 0,05 % z nezaplacené Částky za
každý den prodlení.

5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto
smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, Že
technická řešeni a navržená zařIzení budou v souladu s požadovanými parametry,
uvedenými v předaných podkladech.

Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 24 měsíců.

Záruka počíná běžet dnem odsouhlasenIm Montážního listu.

Objednatel se zavazuje, že připadnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím
zjištění pÍsemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.

Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 14 dnů
od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším
technicky možném termínu. Termin odstranění vad se dohodne pÍsemnou formou.
jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na
jeho náklady odstranit.

Do odstranění vady nemusí objednatel platit část ceny za provedení díla odhadem
přiměřeně odpovídajÍcÍ jeho právu na slevu.

6 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany.
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízenľ služeb, dodržování
předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachováni pořádku na pracovišti.
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Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. a veškeré předpisy platné pro
odpadové hospodářství a nakládánís odpady.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí.
Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a
podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho
pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou
uvedeni v záhlaví smlouvy, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgá nů státní správy.

Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a
provoz díla buď vlastní, nebo je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran.
Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyp|ývajÍcÍch
z použjvánÍ takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem
díla podle této smlouvy.

Vzhledem ke skutečnosti, že služby a dodávky budou prováděny v zastavěném území,
je zhotovitel povinen:

V · F V r V- tuto skutečnost respektovat a pri provadeni prací postupovat v tomto smeru
zvlášť ohleduplně a opatrně a zajistit, aby provádění díla v co nejmenší míře
omezovalo okolí,

- zajistit, aby provádění díla neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména
hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi a exhalacemi nad míru
přiměřenou poměrům,

- zajistit, aby provádění díla nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí včetně
minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště,

- práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajÍcÍch objektů, případná
škoda jde k tíži zhotovitele,

- zajistit, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese
odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržováni
technologických postupů, totéž platí pro práce poddodavatelů,

- zajistit s dostatečným předstihem informovanost o dopravním omezení.

7 PŘEDÁNÍ DÍLA

Objednatel se zavazuje, Že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení
dohodnutou cenu,

Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky.
Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Za řádně provedené
a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech
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a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, tj. dílo kompletní a funkční a sp|ňujÍcÍ
jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a předané objednateli.

Smluvní strany v souladu s ust. § 2628 občanského zákoníku sjednaly, že ojedinělé vady
či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebráni užÍvání díla funkčně
nebo esteticky, nejsou důvodem k odrrňtnutí převzetí díla. Seznam těchto vad či
nedodělků bude uveden v Zápise o předání a převzetí díla včetně data, do kterého
budou tyto vady a nedodělky odstraněny. Po odstraněni vad a nedodělků díla bude
sepsán Dodatek k Zápisu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno odstranění
vad nebo nedodělků.

Zhotovitel nese nebezpeČí škody na díle až do doby podepsání MontáŽního listu
objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

8 SMLUVNÍ POKUTY

V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle
smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 100,- KČ za
každý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s termínem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem
nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při
předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihuje
objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 500 kč za každý den prodlení.

V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb.,
stavební zákon, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálnIch požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) postihuje objednatel zhotovitele smluvní
pokutou ve výši 1.000 kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel
způsobil objednateli nesplněním svých povinností vyp|ývajÍcÍch z obecně závazných
předpisů Či z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po obdržení faktury vystavené
objednatelem.

9 ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel prohlašuje, Že mu bylo uděleno oprávněni k provádění činností, které jsou
předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu
týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávněni zhotovitele. V případě
vÍce jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provedení
díla nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, Že zhotovitel z důvodů na své straně
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dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel
provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k
tomu byl objednatelem vyzván.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), zveřejněni zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. §
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních
k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
předpisů, a uchováním osobních dat, které budou
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

údajů objednatelem ve vztahu
informacím, ve znění pozdějších
použity v souladu se zákonem
pozdějších předpisů, a o změně

Zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 pÍsm. e) zákona č. 320/2001Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů {zákon o finanční
kontrole) ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.

10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě
vyhotově ni.

Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídI se vztahy účastníků obecně závaznými
předpisy České republiky.

Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a úČinnosti nejdříve dnem uveřejněni v registru smluv (viz bod 15 této
smlouvy).

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků,
které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci
obou smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran týkajIcí se
realizace akce se považují jen za přípravné jednání.

Nedílnou součásti této smlouvy tvoří jako příloha této smlouvy oceněný soupis prací a
dodávek (Specifikace zadání).

Obě smluvní strany potvrzují autentiČnost této smlouvy a prohlašujI, Že si smlouvu
přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena vtisni ani za jinak
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jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzuji svým podpisem, resp. podpisem
svého oprávněného zástupce.

Uzavřeni této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 516/2019 ze
dne 30.10.2019.

V Čáslavi dne C.'q.

;

Ve Chvaleticích dne 13.11.2019
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Příloha č. 5 - Specifikace zadání

Svislé dopravní značky
Cena bez Cena včetně

Předmět Označeni Materiál Rozměr DPH DPH
ijopravní značky Ala -A3Ci Zn.iis.refi.tř.i 900 455 55U,55

A31a - A31c Zn.lis.refl.tř.1 400X1200 546 660,66
A32a Zn.lis.refl.tř.1 700x90 676 817,96
A32b Zn.lis.refl.tř.1 700x90 936 1132,56

BI- B34 Znjis.refl.tř.1 700 559 676,39
PI, P4 Zn.lis.refl.tř.1 900 455 550,55

P2, P3, PB Zn.lis.refl.tř.1 500x500 377 456,17
P6 Zn.lis.refl.tř.1 700 559 676,39
P7 Znjis.refl.tř.1 700 559 676,39

C1-C14b Zn.lis.refl.tř.1 700 559 676,39
lP10a,b, lP2, lP4b-7 Znjis.refl.tř.1 500x500 377 456,17

lP4a Zn.lis.refl.tř.1 800X300 364 440,44
lp11a - lP13d Zn.lis.refl.tř.1 500X700 468 566,28

!P19, lP22, lP25?,b, !P27a,b Zn.lis.ref!.tř.1 1000x1500 1586 1919,06
lP26a,b Zn.lis.refl.tř.1 1000x750 884 1069,64
IS12a,b Zn.lis.refl.tř.1 1000x500 624 755,04
lj1- lj15 Zn.lis.refl.tř.1 500X700 468 566,28
El- E10 Zn.lis.refl.tř.1 500x500 377 456,17

E2c,d Zn.lis.refl.tř.1 500x700 468 566,28
E3, E4, E8a-e Zn.lis.refl.tř.l 500x150 182 220,22

E7a-b, E12 Zn.lis.reti.tř.1 500X300 267 323,07
lS22a-f, lS24a-c Zn.lis.nereflex.oboustr. 1000x200 481 582,01

Sloupky průměr 60 mm FeZn 3,00 m 330 399,3
průměr 60 mm FeZn 3,50 m 385 465,85
průměr 60 mm FeZn 6,00 m 660 798,6

Patky hliníkové průměr 60 mm Al 365 441,65
VIčka průměr 60 mm plast 12 14,52

objímky prŮměr 60 mm jednodílná Al + spoj. mat. 42 50,82
průměr 60 mm dvoudílná Al + spoj. mat. 109 131,89

U P-l - objímka VO FeZn 90 108,9
Dopravní zařízení Zpomalovací retardér 500 mm recykl. guma b.m. 1005 1216,05
Osazení, montáž Betonáž základu pro sloupek DZ beton C20/25 40x40X80 780 943,8

Montáž značky na sloupek, sloup
nebo konzoli 300 %3

Demontáž značky 100 121
Oprava značky hodinová sazba 350 423,5



Cena bez Cena včetně
Pořadové číslo předmět DPH DPH

1 zapůjčeni přenosných DZ základní DZ 5 6,05
2 Y , V mv m N

zversenou ul iu .LL,.L

světelnou soupravu (3
3 světla, 5 světel) 120 145,2
4 akumulátor 30 36,3
5 - semafor. soupravu (2ks) 790 955,9
6 sloupek na DZ 5 6,05
7

., __
podstavec na DZ 5 6,05

8 osazení zapůjčených dz základních DZ/ks 120 145,2
9 zvětšených DZ/ks 190 229,9
10 světelných sou prav/ks 190 229,9
11 semaforových souprav/ks 400 484

Vodorovné dopravní značky
Cena bez Cena včetně

pořadové číslo Předmět DPH DPH

plošné vodorov. značení
1 nástřik (přechody) Kč/m' 155 187,55
2 bílá čára 12,5 cm/'b.m. 13 15,73
3 žlutá Čára 12,5 cm/b.m. 15 18,15
4 bílá Čára 25 cm/b.m. 23 27,83
5 parkovací místa/b.m. 19 22,99

šipky (odboČovací
6 pruhy)/ks 255 308,55

ruční stěrkový (přechody,
7 plast parkování)/m' 490 592,9

projednání
Cena včetně

pořadové číslo Předmět Cena bez DPH DPH
1 Zpracováni návrhů DID 700
2 Projednání s PČR - DI Kutná Hora 400


