
Smlouw o DILO

uzavřená dte ust. § 2586 a násl, rákona č. 89/2012 sb., občanský rákonílr ve znění porděJších předplsů

číslo smlouvY obiednatele:
čí§lo smlouvy zhotovitel€: 01082018

článek 1
smluvní strany

obiednatel: obéc veltěže

sídlo: Perucká 73,44001veltěže

tč: 00556475

á§tupce obiednatele a kontaktníosoba Véra Posledníková, starostka obc€
ve věcech smlwních a technických:

Telefon: 4Ls 67 6 22s,725 067 !06

E-mail: ou.velteze@§eznam,cz

Bankovní spojení: Komeíční banka, a,s,

Číslo účtu: 743224aLloí0o

zhotovitel: cz- ANEK'S s.f.o,.

zápis v obchodním rejstříkui (s v t stí n/L oddíl c, vlořka 1(}663

sídlo: Na Re5sl3429,434o3 Most

|č: 250 03 810

otč: cz25003810

statutární zástup.e/osoba oprávněná Za zhotoviteIe 
Miroslav Dostál, jednatel

jednat:

Telefon/mobil: 602 281905

E-mail: dostal@czaneks,cz

Bankovní spojení: KB Liberec

Číslo ÚČtu: 7*61427ú237101@

stavbwedoucí zhotovitele: Miroslav Dostál

Télefon/mobil: 602 281905

E-mail: dostal@czaneks,cz

zhotovitel prohlašuie, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plněnítéto §mlouvy,



článek 2
Předmět smlouvy, popis díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky ,opíava .hodníků vobci Veltěže 2020, ul.

smetanova a ul. Husova" (dále jen,,dílo").

2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro \^i,běr zhotovitele díla. zhotovitel provede

práce a dodávky specifikované a oceněné v souplsu pra.í _ pňloha č,1smlouvy, kter,ý předložilzhotovitel

vernýběrovémřízenívesvénabídcé'DálebudedilopřovedenozhotovitelemvsouladuspráVnímia
tech;ickÝmipožadavky platnýmiv době podplsu smlouw av souladu §e zákonem č,183/2006 sb,, stavební

zákon, ve znění pozdě.iší€h předpisů.

Veřejná zakážka není podpořována Ústeckým krajem,

Veškeré materiálY a postupy použité při plnění díla musi splňovat požadavky obecně závaznÝch právních

předpisů a českých technických norem.

zhotovitelpotvízuje, ž€ se plně §eznámils rozsahem a povahou díla, žejsou mu známyveškeré podmínky

nezbytné k realizici díla, a to jak dle obecně záVazných právních předpisů, tak podmínek objednatele

jakožto zadavatele ve vefujné zakázce, v rámcikteré sé tato smlouva o dílo uzavííá,

zhotovitel potvrzuje. že disponuje tako\^ími kapa.itami a odbornÝmi znalostmi, které jsou k provedenídíla

nezbytné.

zhotovitel 5e žavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové

dokumentace, této ;louvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a

odpovídá za vzniklou škodu,

objednatelsezavazujeřádněprovedenédilobezvadanedodělkůpřevzíta2aplatitŽanějzhotovjtelicenu
podle smlouvy a podminek dohodnutých ve smlouvě.

osoba stavbyvedoucího, uvedená vtéto smlouvě, může být měněna použe po písemném souhlasu

objednate!e.

Technický dozor investora zajistí objednatél. Technický dozor u téže stavby nesmíprovádět dodavatel ani

osoba s nlm propojená. zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro \/,ýkon kontrolytéchnického dozoru,

Rozsah smlouvy je Wmez€n mimo soupis prací a projektovou dokumentáci i těmito povinnými Činnostmi

žhotovitele:
. zaiištění vytýčení veškeďch inženýíshích sítí, odpovědnost za jejich nepoíušení během v,ýstavby a

zpětné předání jejich spráVcům;
. zajištěnívšech nezbytných průzkumů nutných pro řádné prováděnía dokončenídíla;
. veikeré práce a dodávky související s bezpečnostnímiopatřeními na ochranu lidía majetku zajištěním

případného dopravního značení k dopravn ím omezením,jejich údržba, přemisťovánía odstíanění;

. iajisteni"testl a aokbdů o požadovaných vlastnostech \^irobků k datu předání a převzetí díla (i dle

zákona ě. 22lt997 sb. - proh lášení o shodě);
. žajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČsN a případných jiných právních

nábo technických předpisů platných v době provádění a předánídíla, kteďmi bude prokázáno dosažení

předepsáné kvality a předepsaných technickÝch parametrů díla;

. zřízení a odstranění za řízení staveniště včetně napojeni na inženýíské sítě;

. odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně setýká wbouráných hmot a stavebnisuti)

včetně poplatku za uskladnění;
. uvedenívše€h povíchů dotčených stavbou do původního stavu;

5.

6.

1.

11.

9,



vsouladu s platnými rozhodnutími a Wjádřeními oznámit zahájení stavebních píací např, správcům 5ítí

apod,;
respektováníobecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;

vedení průběžné evidencé odpadů vzniklých při stavební ěinnosti;

předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňováni.

článék 3
Doba a místo plnění

Teamín íealizaae díla
Zahájení:
ukončení|

I

2.

3.

L.

4.

článek 4
Cena za Dílo

1. cena zá díloje oběma smluvními stranami dohodnuta ve \r'ýši:

20. 10. 2020
20.12, zo2o

Místém plněníje: k. ú. obce Veltěže

Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu prováděnídíla nemajivliv na prodlouženítermínu

plněnízhotoVitele,

jestliže má objédnatel pochybnost o možnosti zhotovite le doddet termíny a lhůty §jednané ve smlouvě,je

zttotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdrženípokynu objednat€le a na 5vé náklady z\^išit stav

pracovniků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené,

objednatélse zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít ipřed terminem pro ukončení realizace

dí;, na základě písemnév,ýzw a zápisu zhotoviteleve stavebním deníku, učiněným nejméně 3 prácovnídny

prea převzetím díta, přičemž platební podmínky, včetně termínú plateb zůstávají nezměněné,

5.

cena za dílo celkem bez DpH

{slovy: Pětsettřicetšesttisícjednostodvacetsedm korun českÝch)

413120,33,- Kč

a6 755,27 Kč

499 875,60 Kč

Výše DPH (21%)

cena za dílo celkem včetně DpH

2.

3.

cena j€ stanovena jako nej\r'ýše přípustná. zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého

podni'katelského rizika a Zavazuje §e neuplatnit žádná práva souvi§ející s nav,išeným smluvní ceny, a to Z

důvodů na kterékoliv straně nebo iz důvodů objektivních,

Podkladem pro stanovení cenyje zhotovitelem oceněný soupls prací - přílohá č,2 §mlouw, ceny uvedené

zhotoviteb; vsoupisu praci mu.í ob5ahovat všechny náklady solrvisející se zhotovením díla, vedlejší

niráay souviseji.i i umístěním §tavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním

zadávacich podmínek,

zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 5 platnými

daňovtými předpisy,



l, Změna ceny vdů§lédku víceprací či méněpracl bude píovedena na základě lzájemné dohody obou

,.r""'.ň ,ir"" ,or.*em a formol u ,oul"i,t s přístušným ustanovenim této smlouw dle článku 11, odst,

3.

Připustnéjsou jen vícepíáce (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby), které mohou bÝt uplatněnY pouze

"'ri""iiJi, 
-jr.";"Áá o;bjektivni, vě,;;;;;ávné a nepředvídatelné náklady,.nutné pro íealizacidilá a

tedy k naplněni cílů a pa.ametrú projéktu, ;J;vatel]e povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo

iiliz lli""" 
'č.8g'l2o12, 

oUcinsrý za*onir, tj, žá pokud při reatizaci,díla bez zbytéčného odkladu

neupozolniobjednatele na nevhodnou pou"iu i"r,o porvn,l k provedenidila, nebo ?jist!li zhotovitel při

níováděni dila skMé překážky a nesptni vůči ouiejnateli svou zákonnou oznamovacl povinnost, pak

#:ilil';;';fiI "r,,J,i 
,r,oto"',"i' p,ovedáné vícepráce z titulu bezdůvodného obohaceni,

ilifi;';J;;; r< výsrvtu výse uveJJnÝch víceprací n utn,;,ch k dokončení stavbv, zpracuje zhotovitel

ořelný v,ýkal těchto pía.i a oceneni pr.acJclnj,r, iiupi,u p,",i u o,tatni dle obecně ,námÝch sborníků

;;;;;H;;i;i";oř, označeni sborniků URS Praha, ;, s,, RTS, a, s,, aj,) vztahujici se k období realizace,

;;;;;;;;i;;; ilty vicepráce, která předem odsouhlasí a ktelé budou objektivni, věcně správné a

ř"ii"l""]á"l "riooi 
nutni pro reatlzaii dila a tedy k naplnění cilů a parametrů proiektu,

2.

3,

článek 5
Platébní podmínky

objednatel nebudé poskytovatzhotoviteli zálohu,

cenazadíIobudehrazenaobiednatelemnazákladědaňov,ichdokladů(faktur)Wstavenýchměsíčně
zhotovitelemdleskutečněprovedenycnstavebníchpracínazákladěobjednat€lemschválénéhosoupisu
stavebních píací s Wužitím cenových údajů soupŇ praci zhotovitete pro oceněni dokončených čá5tí díla,

Óut". ,a"nit"tneno ptnění je po§ledni den příslušného měsíce,

Daňový doklad (íaktuía) bude vystaven zhotovitelem do 1o kalendářni,h dnů po vzáiemném odsouhla§eni

solrpisu pracina základě stavebniho deníku,

Dobá splatnosti daňového dokladu (faktury)je 30 dnů ode dne doručeni objednáteli,

Každý daňový doklad {faktura) musi obsahovat povinné náléžitosti dle zákona č,235/20M sb,, o dani

z při;ané hodnotY, ve znění pozdějšlch předpisů,

Bude-li daňouý dokiad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel

oplávněn do data splatnosti oanový oottad (iakturu) vrátit zhotoviteli, Po opravě daňového dokladu

(faktury) předloží zhotovitel objednatell no,ý t"i,o"ý oorrao (fakturu) se.splatnosti Uvedenou V odst, 4,

tohoto článku, Rovněž tat z;istí,ti ot;ea natei pied úrlraaou aaňovéno ookIadu 1faktury) U proVedených prací

;;;;:l;;;;;il" zhotoviieli daňov,i,doŇ (fakturru) vrátit, Po odstranění vady nebo po jiném rániku

"io'J""o"i.o 
,n",*'"te r" vaa,r pt"oOriziot;;it;l o;,iednateti no\,ý daňov,ý doklad {fakturu} se splatností

uvedenou v odst.4, tohoto článku,

Přílohoukaždéhodaňovéhodokladu(faktury)budesoupisprovedenýchpracíadodáVekodsouhlasených
6;;;ň;'"í-;-a*.;em a objednatelem, g;z tohoto 5oupisu je daňo\"i doklad {faktura) neúplný,

4.

7-

článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla



1. zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím plotokolem
podepsaným oběma smluvními stranami. objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozdéji

do 20. 8. 2018.

Předání a převzétí dokončeného díla potv.dí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolém o předání a
převzetídíla. Zhotovitel5e zavazuje úplně vyklidit staveniště do 5 dnú od předání dila objednateli.

objednatel je oprávněn kontrolovat díto v každé íázi jeho provádění, zhotovitel je povinen objednateli

kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli přikontrole součinnost.

zhotovitelje povinen Vést po celou dobu platnostitéto smlouvy stavební deník a to ode dne převzetímísta
plnění do doby předání řádně provedeného dila bez vad a nedodělků, Do stavebního deníku zapisuje

zhotovitel záznamy o pracích a 5lužbách, které provádí pro objednatele. zhotovitelje povinen do stavebního

deníku zapisovat všéch ny skutečnosti rožhod né pro plnění dila. zejména je povinen zápisovat údaje o místé

a časovém postupu prac' jejich jákosti, zdúvodnění odchylek (časových, věcných) píováděných prací,

objednatel a.iím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, kzápisům zhotovitele

připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisý žejména co 5e týčé lhút pro plnění díla

nebo upozolňovat na vady. Nesouhlasi-li zhotovitel se zápisem, ktený učinil objednatel do stavebního

deníku, musí ktomuto zápisu připojit stanovisko nejpozdějido 3 pracovní.h dnů. Po uplynutítéto Ihůty se

má 2a to, že s uvedeným zápisem souhlasí. zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na

adrese ieho sidla neiméně l xza 7 dní.

zhotovitel odpovldá za to, že veškerá dodaná zařízeni a materiály, které jsou předmětem plnění dle

smlouw, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. zhotovitel
použije pío dílo jen vlirobky a materiály, které majítakové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence

;íb byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná

mechanická pevnost a stabilita, požární bezpéčnost, hygienické požadávký ochrana zdraví, životního
prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při Užívání.

Práce, které Wkazujíjiž v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na

WzVáníobjednatele bez zbytečného odklad u napravit.Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou

náhradu škody vžniklou v důsledku vadně prováděnÝch prací. objednatel je oprávněn požadovat výměnu

vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného čijinak závadného prvku za no\^í a bezvádný kdykoliv

v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel ta kov,ý závadný prvekv objektu umístilnebo hodlá umístit,

zhotovitelie povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele 5plnit.

V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá ža bezpečnost a ochranu zdraví při prá.i (BozP) a požární

ochíanu (Po) §Vtích pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných

právních předpisů,

smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny bldou oíganizovány minimálně

1xza 14dní, se žaměřením na kontlolu kvality a věcného ičásového postupu prováděníprací. objednatel
je však oprávněn dle porřeby nařídit konání kontrolnich dnů ičastěji, bude-li to s ohledem na povahu

realizace díla považovat za potřebné, Náklady účasti na kontrolních dn€ch nese každý účastník samostatně,

článek 7
5ankce za porušení smlouvy

V přípádě prodlenízhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacenísmluvní
pokutyve v,ýšio,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každÝ započatý den prodlení.

2.

4.

6,

7.



2. V případě zaviněného prodlení objednatete se zaplacéním řádně předaného a převzatého dokončeného

díla,kdenebylyshledányžádnénedostatkY,jezhotoviteloprávněnpožadovatzaplacenismluvnÍpokutyve
výši o,5 % z dlužné částky Za každý započat,ý den prodlení.

V přlpadě prodtení zhotovitele s ukoně€ním dílčího plněni odsouhlaseného objédnatelem a zhotovitelem,

uvedeného ve stavebním deníku,je objédnatel opÉvněn požadovat zaplacen í smluvn í pokuty ve výli 0,2 %

z celkové ceny díla bež DPH za každý započatý den prodlení,

V případě prodlení zhotovitele s odstlaněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává

smluvní pokuta ve výši l.oq),- Kč za každÝ i započat,i den prodlení,

V případě prodlení zhotovitele 5e zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní

pokuta ve v,ýšil.om,- xč za každý izapočatý den Prodlenía každý případ,

Nenasto!pí-lizhotovitetkodstranéníreklamovanévadydotoprecovníchdnúodjejíhonahlášeniahavárie
do 24 hodin odjejího nahlášení,je objednatel oprávněn pověřit odstíaněnímvady nebo havárié iřetí osobu

na náklady zhoiovitele. v tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve

vÝši 10 oÚ,- xč za každýtakov,ý případ. zhotovitetje povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30

dnů odjejich vyúčtová n í obd rženého od objednatele.

Zaplacením smluvní pokuty neníomezeno právo na náhradu škody,

Na vůlismluvní.h stran ie uplatně n í smluvních pokut a jejich vymáhání,

článek 8
záruka za dílo

zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou zárukU, záručni doba začíná běžet od data

předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a čini60 měsíců,

Práva a povinnosta při uplatňová n ívad díla se řídí přislušným i usta noven ími zá kona č,89/2012 5b,, občanský

zákoník.

zhotovitel n€odpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady Vadou projektu či nevhodnÝmi pokyny

objednatele, na kteďch o bjednatel trva l i přes písemné Upozorněn í zhotovitele,

zjistlli objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvY,

vyzve písemně zhotovitele kjejich odstranění. zhotoviteljé povinen písemně s€ Vyjádřit k réklamaci do 5

pracovních dnů od jejího obd;ž;ní a do dalších 5 placovnich dnů od tohoto vyjádření zahájit odstraněnívad.

v připadě, že charátier a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shola uvedenou lhůtu, dohodnou

sestranypísemněnalhůtědetšÍ'zhotovitelsezavazujenéstveškerénáklady5dostavenímsenamístoa
odborným posouzením všech reklamovaných vad.

zhotovilelje povinen šjednat a udržovat po celou dobu platnostismlouw pojištění odpovědnostiza škodu,

eojistná částka bude minimálně Ve výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst, 1, zhotovitel ie povinen

tuto poji5tnou smlouvu objednateli navyžádání předložit,

3.

4.

5-

6.

1.

2.

3.

4.

5.

čtánek 9
poddodavatelé



1.

2.

3.

1.

2.

t.

2.

3.

6.

3.

zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů, seznam významných
poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí Více ner 20 % z celkové ceny této zakázky, ktéré

zhotovite l uved l ve své nabídce, tvoří přílohu č.3 imlouw.

za !r'ýsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. lakákoli 5mluvní

úprava mezi zhotovitélem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinno§ti zhotovitele podle

této smlouvy.

zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve v,iiim€čných případech, a to vždy pouze se souhlasem

objednatele. Pokud sejedná o změnu poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval ve uíběrovém
řízeni splnění kvaliíikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla

prokázána Ve uýběrovém řízení. objednatel nésmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

článek 10
Odstoupení od smlouvy

smluvní strany se dohodIy, že mohou od této 5mlouvy odstoupit v případech, kdyto stanoví zákon, jinak v
případě podstatného porušení této smlouvy. odstoupení od smlouvy musí b,ít provedeno písemnou

formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouw nastávají okamžikem

dolučení odstoupen í od smlouW druhé smluvní stráně.

smluvni stíany sé dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s

předáním řádně provedeného a dokončeného díla delší než 1s dnů.

Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti

této smlouw (tj. zejména náhrada škody, nároky na žaplacenísmluvních pokut a běžicízáruky), zůstanou

platná ipo ukončení účinnostitéto smlouvy.

článek 11
Ujednání společná a závěrečná

Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č.89/2012 5b., občanský zákoník., v platném znění a

souvisejícími předpisy platnýmiv době uzavření 5mlouvy.

Tato smlouva nab,ívá platnostia účinnostidnem jéjího uzavřeni,

Tuto smlouvu lze měnit n€bo doplňovat pouze ve íoímě pisemných dodatkŮ ke smlouvě.

Tato smlouva 5e Uzavirá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrŽÍobjednatelajeden zhotovitel.

smluvní stíany souhlasí s tím, aby tato uzavřená 5mlouva, včetně.iejích změn a dodatků, byla lveřejněna

na píofilu zadavatele V souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 sb., o zadávání Veřejných zakázek, v
platném znění.

smluvnístrany prohlašují, že 5i smlouvy přečetly, jejlmu obsahu porozuměly, tato je vÝrazem jejich vůle

projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojtlji níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za

smluvní strany své vlastnoruční podpisy_

článek 12



Seznam příloh

Níže uvedené přílohyjsou nedílnou součástítéto smlouvy o dílo:

Příloha č. 1- soupis prací

obiednatel:

Ve Veltěžích dne 19.10.2020

zhotovitel:

,1\\'?lrtd)1--J
V Mostě dne 19.10.2020

frr/ cz.ANEK,. s.í.o.
' / Na Ressl3429. 43d 0l Mosi----r---.--.--' Dlc:cZ25003810

věra posledníková

starostka obce

Miroslav Do§tál

jednatel
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