SMLOUVA o oír-,o

zákonač.89l20l2 Sb., občanský zékorllk" v platném znéru

vzavŤenád.le § 2586 a násl.

Č. smlouvy Zhotovitele

, T'L5D-O4-(5

Smluvní strany (dale jen Strany)

:

I. Obiednatel:

Obec Dobříň
K Přívozu 55

4I3 0I Roudnice nad Labem
zastoupená starostkou: Šárkou Mrázkovou

IČo:
DIČ :

52646I

neplátce DPH

Zásblpce ve věcech smluvních: Šart<a lvkázkov á
Zásb.ryceve věcech techniclqých: TDI Ing. Miloslav Tůma, Ing. Aleš Mtázek,
(dále jen jako,,Objednate1"

II. Zhotovitel

PRECOL
Sídlo :

:

§.r.o.

Zastoupen:
rČo:
DIČ:

Předměřice t.Jiz.74,294 74
Ing. Pavlem Jůzou
26461935

CZ2646I935
Bankovníspojení: RaiffeisenbankMladáBoleslav
3885231001/5500
Čísloúětu:
Společnost zapsénav Obchodním rejstříku Městského soudu vPraze, oddíl C, vložka 83845
Zástlpce ve věcech smluvních : Ing. Pavel Jůza
Zástupce ve věcech technic§ých : Ing. PavelJ,iza
(dále jen jako,,Zhotovitel")

IJzavíely dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákonaě.89l20l2
Sb., občanský zákoník, ve znéru pozdějších předpisů, (dále jen: občanský zakoník) tuto
smlouvu o dílo (dále jen,,Smlouvď') :

SMLOUVA O DÍLO
na realizaci veřejné zakázlry s názvem:

,,Oprava povrchu dětského hřiště Dobříňo'

-1,,oprava povrchu dětského hřiště Dobříň" - Smlouva o dílo

čt. t

Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je provedení veškerych stavebních prací a souvisejících
doplňkoqich dodávek a služeb k realizaci akce: ,,Oprava poyrchu dětského hřiŠtě
Dobříň" (dále jen,,Dílo").
předmětem veřejné zakazky je výměna povrchu na dětském hřišti v Dobříni. Dětské hřiště
,§a Pile se nachází na pozemku č. parc. l7l v k.ú. Dobříň. Předmětem zakánky blde

1.

dodávka a insta]ace nového povrchu a vyznačeni barevných éar na hřišti pro jednotlivé druhY
sportů podle parametru pro jednotlivé sporty.

Vpichovaný umělý venkovní polypropylénov,ý smyčkoqý tenisový koberec s certifikací Pro
terris ITF-3 musí splňovat požadavky EN 15330 Čast Z. Celková tlouštka povrchu bude 12
mm, hmotnost koberce cca 1,5 kglm2, vlastní hmotnost smyček cca 1,15 kďm2, mnoŽství
zásypu křemiči!ým pískem cca 5 kglm2. Z důvodu co nejmenšího mnoŽství spojŮ je
požadován powch dodávaný v minimální šířcepásů 4m.
technické parametry:
Odraztenisového míče(EN 12235)
Odrazfotbalového míče(EN 12235)
Odrazhokejového míěe (EN 12235)
- Tlumení nérazu(EN 15330-1)

Vybrané
-

sucho
sucho
sucho
sucho

9I% - mokro 85%
8I% - mokro 83%
72% - mol<ro 75Yo
35% - mo|<ro 32Yo

Uchazeč v píiloze nabídky doložítechnick;fm listem technické parametry nabízeného
powchu, které odpovidqí qýše uvedené specifikaci, včetrrě doloženíschválení dle EN 15330
a

certifikátu ITF.

Součastízakázky bude také odstranění stávajícíchpodkladních wstev v celkové tlouŠťce5 cm
a odvoz na skládku. Dodavatel poté doplní podložípod umělý povrch podle schváleného
technologického postupu, tak aby vyhovoval předpokládanému vylžttísportoviŠtě.
Součástí zakazky bude dodávka a montáů podpůmých tyčík oddělovací síti, dodávka a
montáň shrnovací oddělovací sítě mezi hřišti - včetně napínacíholanka a karabinek, dodávka
a montiĚ stínícíchplachet na stávajícíoplocení (zelené provedení, zastínéní75oÁ), vČetně
karabinek, sportovní vybavení - kompletní sada na tenis (sloupky, síť,wimbledon, závaŽÍ,
tyčky pro dvouhru a sportovní vybavení _ kompletní sada pro volejbaVnohejbal (slouPkY, síť
volejbal, anténky, síťnohejbal, tyčky).
oaló bude souěástí zakévky instalace barevného znaěení pro jednotlivá hřiŠtě (tenis,
volejbal/nohejbal) podle přiloženésituace. PííIoženásituace je pouze ilustračním vodítkem,
kde zadavatel informuje uchazeče o umístění jednotliv}ch hemích prostoru. Nejedná se o
přesný výkres jednotliv}ch čar. V prostoru hřiště u vsfupu bude vetkán znak obce o velikosti
1r., * lm. Jeho přesné umístění zadavatel wčípři realizací na místě. Grafické zadaní ďodá

zadavatelvítézipředzahájenímdodávkyvpříslušnémformátu.

Hrací plocha obou hřišťbude v ěerveném provedení a okolní prostory (rnýběhy) budou
v zelené barvě.
Činnosti souvisejícís realizací stavebních prací:
Vybraný dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit veškerénížeuvedené
dal šíčinno sti souvi sej ícís r ealízacístavebních pt ací, a to zejména:

o

zajistit

a

provést všechna opatření organizačníhoa stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
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.
o
o
.
2.

a

zajístit úklid stavby a odstrantt zařízeni staveniště ke dni předrání
objednatelem;

a převzetí ďíla

zajistítčistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
zajistit odvoz, uloženía likvidaci odpadů v souladu s příslušn;imi právními předpisy;

zajistit áotovení pruběžnéfotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí apíedá
objednateli pruběžnou fotodokumentaci realizace díla v lx digitálním vyhotovenÍ;
Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeréprávní předpisy, jakoŽ i
podmínky určenétouto smlouvou. Dílo bude provedeno rovněž v souladu s přísluŠnými
ČSN, v souladu se zákonem č. 18312006 Sb. o územnímplanování a stavebním řádu, ve
znění jeho prováděcích právních předpisů, a to v rozsahu, ve kterém se tyto na zhotovení
díla budou vďahovat.
o zjištěných vadách, rozporech a neúplnostech v projektové dokumentaci je áotovitel
por,'io.r, nejpozději před zahájerum prací informovat objednatele. Ohledně PříPadného
přerušení piací na áotovení díIa, jakož i ohledně dalšíhopostupu áotovitele, je
ihotovitel povinen postupovat v souladu s ust. § 2594 občanskéhozákoníku a této
smlouvy.

4.
5.

Dílo je dále rovněž podrobněji specifikováno stavebním povolením, rozhodnutími, Či
stanovisky dalšíchorganů státrrí sprály, azadávacídokumentací veřejné zakávkY.
Podrobné vymezení objemu všech požadovaných prací a dodávek souvisejících
je
s provedením Díla a s uvedením jednotlivých položek a konkrétních sPecifikací
obsaženo v položkovém rozpočtu díla _ cenové nabídce zhotovitele

6.

7.

8.

9.

Součástí předmětu plnění zhotovitelem dle této smlouvy je i předání veŠkerych dokladŮ
k v}robťům a zařízenim, zéručnlchpodmínek pro lůivénístavby, předání atestŮ a
protokolů o zkouškách díla a prohlášení o shodě dle platných CSN a dle právního řádu
ČR, nutnYch pro kolaudaci stavby či její části, uplatňovéni záručruchi pozánlČních vad
a všech ostatních prármích, stavebních i technických dispozic s dílem či jeho Částmi.

Zhotovitel je povinen při áotovení dila dle této smlouvy splnit za objednatele veŠkeré
povinnosti souvisejícíse áotovením předmětu díIa a plynoucí pro objednatele
Lrozhodnutí, podmínek a stanovisek dotčených organů a orgatizací, kíeréjsou nedílnou
souěástí této smlouvy vydaných v rámci územníhořízeni, stavebního ŤÍzenía ÍÍzení
s nimi souvisejících. Veškeréčinnosti zhotovitele nutné ke splnění povinností dle tohoto
ělánku a odstavce jsou započitány v ceně díla uvedené v č1. 3, odst. 3 této smlouvy.
objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli na jeho vyžádani plnou moc potřebnou pro
splnění povinností zhotovitele plynoucích z tohoto članku a odstavce a to v termínu do 3
pracovních dnů. Veškeréčinnosti áotovitele nutné ke splnění povinností dle této
Smlouvy js ou započitiny v pevné ceně díla uvedené v č1. 3, odst. 3 této smlouvY.
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v pruběhu áotovení díla bude spoleČnost
nebo osoba vybraná objednatelem vykonávat technický dozot. Zhotovítel se zavazuje
vyvinout zaučelemřádného provádění technického dozoru maximalní souČinnost a plnit
pokyny pro dodržování Položkového rozpočtu, Proj ektové dokumentace.
Objednatel je oprávněn i v pruběhu realízace požadovat záněny materiálŮ a postuPŮ
prací oproti původně navrženýma sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na týo
zámény přistoupit.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Bez předchozího písemnéhosouhlasu objednatele nesmí bfi použi§ jiné materialy,

technologické postupy nebo provedeny změny proti projektové dokumentaci Technické
standardy potůitych materiálů jsou uvedeny vprojektové dokumentaci. Zhotovitel se
zavazuje a ručíza to, že prováděné práce na realízaci předmětu díla budou odpovídat
požadavkůmkvality uve^tleným v projektové dokumóntaci a příslušn;im ČSN pro
jednotlivé práce.
Provedením díla se rozumí í práce a úkony blíženespecifikované v č1. I. této smlouvy,
které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterych vzhledem ke své
kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět.

je

oprávněn jednostranně zmérut rozsah předmětu smlouvy. Strany se
zavaz,fií uzavřít dodatek ke smlouvě, ve kterém bude speciťrkovan nový rozsah
předmětu plnění a skutečnosti s touto změnou související.
Objednatel

Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah Díla o dalšípráce a dodávky, které je
áótovitel povinen za íůtaduzajístlt. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli
provedení dalšíchprací a qýkonů zcela zíejmě nad rámec Díla (,,Vícepráce"), budou
tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkoqých cen uvedených vpoloŽkových
rozpočtech vnabídce Zhotovitele a pokud se tyt9 práce a dodávky vpoloŽkových
rozpočtech nevyskytují, pak jednotkolimi cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období
,"ulir*" těchto praci adodávek. Pokud nelze využítpro ocenění těchto prací a dodávek
jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto praci a dodávek,
bude výše ceny těchto prací adodávek stanovena Smluvními stranami jako cena v místě
a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká Zhotoviteli až po uzavřeni přísluŠného
dodatku ke Smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem 13712006 Sb.,
o veřejných zakázkách,ve znétúpozdějších předpisů.

Za Yíeepráce se však nepovažují náklady na ptáce, výkony a dodávky a jná PlněnÍ,
které byly Zhotovitelem s odbornou péčípředvídatelné v okamžiku uzavření Smlouvy a
které jsou zfuoveí nutrré k tomu, aby dílo bylo dokončeno řádně a včas v souladu
s podklady a standardy na něj kladenými.

V případě, že některé prérce a dodávky, které jsou dle Smlouvy součástíDÍla, nebudou
realizovány (,,Méněpráceo'), bude jejich cena odpočtenazCeny zadílo ve qiŠi,ve které
je uvedena v položkových rozpočtech Zhotovitele.
Drobné změny a upřesnění díla, které nejsou vícepracemi nebo méněpracemi, a kíeré
nemají vliv na cenu a termín plnění nebo kvalitu díla, mohou být rozhodnuty a
potwzeny zástupcem objednatele - stavebním dozorem, zápisem ve stavebním deníku.
Zhotovitel je povinen §rto drobné změny provést bezzhýeěného odkladu.

čtz

Místo a doba plnění díla

1.
2.

Místo plnění: katastrální i:zemí Dobříň, dětské hřiště Na Pile
Předpokládaný termín předání staveniště je 11.5.2015
Předpokládaný termín zahájeru prací je 15.5.2015

Termín ukončeníplnění předmětu veřejné zakazky se požaduje max. do 31.7.2015

Zhotovitel se zavazlje k termínu dokončeníďíla 31.7.2015 Dílo dokoněit a protokolámě je
předat Objednateli (dále,,Termín předání').
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Skutečným dnem zahqeru provádění Díla je den protokolámího předání staveniŠtě
Zhotoviieli ObjednatelÓ* a Skutečným dnem provedení Díla je den protokolárního
převzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele bez vad a nedodělkŮ za Podmínek
uvedených v č1. č. 7. Smlouvy.
4.

V případě, že se Objednateli s ohledem na financovini ze statního rozpoětu, rozPoČtu
r<ráje, rozpočfu Objidnatele či jiných finančníchzdrojů nepodaří zqísttt potřebné
nnaneni piosředky na reaIízaci Díla či jeho éástí, má Objednatel právo jednostranně
odstoupii od Smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody nebo uŠléhozisku Pro
kteroukoliv Smluvní ,t *lr. Objednatel je oprávněn z důvodŮ nedostatku finanČních
prostředků zmenšit rozsah stavby či stavbu přerušit nebo zcela ukonČit Před jejím
áokoněením. V případě, že objednatel bude nucen z důvodŮ nedostatku finaněních
prostředků tato §rava polůít,nemá Zhotovitel vůčiobjednatelí žádné(ani finanČnÍ)
,r,íroky, plynouci z posunutí, znenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukonČení
stavby.

čt. s
cena za dílo
1.

a

Cena díla je zpracována v souladu s cenovými předpisy (zákon é, 52611990 Sb. - o
cenách, a vynasty č.45012009 Sb., kterou se provádí zékono cenách, v platném znén|
Cena je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná, kíerou není moŽné PřekroČit,
pokuď není ve Smlouvě stanoveno qýslovně jinak. Cena za dílo obsahuje veŠkeré
nráklady Zhotovitele nutné k provedení Díla.
v souladu s nabídkou uchazeěe se smlu.mí strany dohodly na ceně bez DpH za
provedení Díla (drile ,,Cena za dílo") 1.190.450r- Kč.

4.

KCeně za díIoje Zhotovitel oprávněn připočístčtástku odpovídajícíDPH vzákowté,
aktuální qiši, ate aktuálně platrrých a úěinných daňových předpisŮ. Za sPtávné
stanovení částky DPH odpo vídá Zhotovitel.

5.

Výše Ceny za díIo byla Smluvními stranami dohodnuta dle úplnéhoa závanÉho
pólozkovoio rozpočtu uvedeného v Příloze č. 1 Smlouvy, jehož úplnost Zhotovitel
zaručuje.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o případné zlnénév rozsahu ptacÍ, ktery
by měl vliv na cenu Díla. Objednatel má právo vícepráce hradit, nebo od smlouvY
odstoupit, přiěemž se se zhotovitelem vyrormá.

čll

Platební podmínky
1.

objednatel nebude poskýovat záIohy. Daňový doklad (fakťuru) je áotovitel oprárměn
vystavit po převzeti i eásti (etapy) bezvadného díla objednatelem ke dni zdanitelného
j" den předání Díla, na zákJadé zjišťovacíhoprotokolu podloženého
pinění,
položkovým soupisem skutečně provedených prací a odsouhlaseného technickým
dozorem Objednatele či jinou jím pověřenou osobou.

iié

2.

Doba splatnosti daňorných dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnŮ ode dne doruČení
daňového dokladu Objednateli.
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Fakturace bude provedena do výše 100% z provedených prací V případě, Že Objednatel
zjistí vady či nesprávnosti v již odsouhlaseném Soupisu skutečně provedenýchpraci,vrátí
bez zbýeénéhoodkladu soupis Zhotoviteli, pííčemžuvede, v Čem spatřuje vady a
nesprá.rmosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit Objednateli
opravený soupis, prieemZ Objednateliběží doba 5 pracovních dnŮ k posouzení sPrármosti
takto opraveného soupisu. Tato lhůta se nepovažuj e zaprodlení v placení.
4. potwzené Soupisy skutečně provedených prací se ani samostatně ani ve svém souhrnu
nepovažují za doklad, dťrkaz či protokol o dokončeníapŤedáníDÍIa.
5.

Faktura za provedené práce bude áotovitelem vystavena do 15 dnů od předání aPřevzetí
díla.

6.

Daňový doklad (faktura) bude obsahovat:

o
o
o
o

tánevstavby
celkovou sjednanou cenu bez DPH
celkovou výši DPH
dalšínáležitosti podle daňových předpisů

čt. s
Vlastnické právo k dílu

1.

objednatel je vlastníkem Díla od počátku provádění s tím, Že Zhotovitel je vlastníkem
věóí, které Ópatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracovétnim stanou souČástí DÍla,
byť i rozestavěného. Nebezpeěí škody na Díle přechéní na ObjednateLe aŽ okamŽikem
předání Díla.

čt. o
Provádění Díla, odpovědnost za škodu
1.

2.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobenésvojí Činnostínebo Činností
sqých subdodavatelů na áoiovovaném Díle věetně jakýchkoliv škod zpŮsobených
činnostíZhotovitele nebo jeho subdodavatelů na objektech či jejich Částech dotěených
stavbou nebo souvisejícíctrs rcalízacíDíla po celou dobu výstavby, t7n. do PřevzetÍDÍla
objednatelem. Zhotovitel zodpovídárovtéžzaškody způsobenéstavební Činnostífreti,na
stavbě nezúčastrrěnéosobě. V případě jakéhokoliv narušení ČipoŠkozenímajetku
objednatele a třetích osob tj. objektu, prostranství, dopravních prostředkŮ, komunikací a
inženýrských sítíve vlastnictví Objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto
poškozeně věci či objekty, nejpozději k datu pŤevzetí dila,bezplatně do pŮvodního staw.

Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškeý odpad
staveniště, a to v souladu s prármími předpisy.

ze své ěinnosti

vČetně Úklidu

případě, že má být dílčíčást prováděného Díla zakryta nebo má být jinak znemoŽnén
pristub k ní, je áotóvitel povinen vyzvat zástlpce Objednatele prokazatelným zpŮsobem,
minimálně 3 pracovní dny předem k její kontrole, aby mohl provéřít, zda zal<ryvaná Část
byla provedena řádně. Nebude -li Zhotovitel postupovat v souladu s qýŠeuvedeným
ustanávenim, je povinen na žádost Objednatele odkrýt konstrukce na svŮj náklad.
Nedostaví-li se Objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených ČástíDÍla,
můžeZhotovitel |okračovat v provádění Díla. V případě, že Objednatel i přesto bude
požadovat odkryti uvedených lionstrukcí, Zhotovitel tak uěiní na náklady Objednatele.

3. V
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4.

5.

6.
7.
8.

pokud se však 4istí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré nákladY sPojené
s odkrytím prací,opravou chybného stavu a následn;ým zakrytímZhotovitel.
Zhotovitel je povinen vést ode &te zahájení prováděnt ďila až do dne odstanění poslední
vady stavebnideník v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel vede ve stavebním deníku
denní záunamy minimálně v rozsahu stanoveném § 6 vyhlášky é. 49912006 Sb., Podrobně
v příloze ě. 9 uvedené vyhlášky.
Objednatel podepisuje denní záunanry avyjadřuje se k jednotlivým zápisům.
Zapisy ve stavebním deníku nejsou způsobiléměnit obsah práv apovinností vYPl[vajících
z ustanovené této smlour,y, ale sloužíjako podklad pro vypracování dodatkŮ ke smlouvě.
potřebujeJi áotovitel ke áotovení díla zařízení staveniŠtě, je povinen si ho na své
náklady a v potřebném rozsahu zajístit-

Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákon
v platném znénía předpisů souvisejících.

č. I14lt992 Sb o

ochraně přírody a krajinY

Zhotovitel se zavaztlje dodržovat platrrá ustanovení všech správních rozhodnutí a Právních
předpisů v oblasti ochrany životníhoprostředí, vnahujicích se k Předmětu dÍla.
10. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací veškeréplatné předpisy o bezPeČnosti
a ochraně zdravi při práci.

9.

!1. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolních organŮ objednatele na staveniŠtě.
12. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli údaje a předat mu dokladY související
zákona,
s prováděním Díla, nutné k provedení kolaudačního íízenive smyslu stavebního
jeho prováděcích předpisů á ostatrďch relevantních předpisů na Úseku stavebního Práva.
Veškóré informace týkajícíse projektové dokumentace se povaŽují za dtxémé.Na
požádáttt Objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a
ostatním materiá]u použitém pro zhotovení Díla.

je oprávněn kontrolovat provádění Díla a má přístup na staveniŠtě kdYkoli
v pruběhu |.olráaorri DíIa. Zhotovitel je povinen Objednateli dle jeho poŽadavkŮ tuto
kóntrolu v plném rozsahu umožnit a poslqrtnout mu za ttmto ÚČelem Potřebnou

13. objednatel

součinnost.
14.

V souladu se stavebním zákonem bude Objednatel provádět při provádění dÍla na
staveništi technický dozor Objednatele prosťednictvím TDI nebo ZástuPce TDI, jehoŽ
údaje budou Objednatelem sděleny při předání staveniště a budou uvedeny v písemném
proiokolu o předání staveniště a současně budou zapsény ve stavebním deníku.

povinen zajistít Objednateli a osobě vykonávajícítechnický dozor přístup ke
stavebnímu deníku y p*běhg provádění Díla. Stavební deník musí b;it přístuPný kdYkoliv
v pruběhu pracovní doby oprávněn;irn osobám Objednatele, případně jiným osobám

15. Zhotovitel je

oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveniŠti nejméně 2x
měsíěně kontrolní dny pruběhu provádění Díla za účastioprávněného zástuPce
Zhotovitele, Objednatele a TDI.

16. Zhotovitel
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č1.1
Splnění a předání díla

1.

Zhotovitel splní svuj závazekprovést Dílo tak, žeřádnéa kvalitně provede DÍlo v souladu
se Smlouvou a dokoněené je protokolárně předá Objednateli.

2. Dí|o je

a bude

samostatným celkem
nedohodnou jinak.

3.

4.

předano najednou, jestliŽe se smlurmí stranY

provedené Dílo bude Zhotovitelem předáno Objednateli tn základě písemného protokolu
o předrání a píevzetíDíla podepsaného oprávněnýmí zástupcí smluvních stran (dále
,,Protokol o převzetí díla").

Zhotovené dílo se považuje objednatelem za píevzatéokamŽikem podpisu záPisu o
předaní a převzeíí dila oběma smluvními stranami, v němž bude výslovně konstatováno,
že objednatel dílo přejímá.
dokumentaci skutečného provedení stavby ve formě a
rozsahu dle č1. 1 odst. 12této smlouvy.
objednatel není povinen Dílo nazákJadé protokolu převzit,jestliŽe není řádně a kvalitně
dokončeno v souladu se Smlouvou, má vady nebo nedodělky nebo v PříPadě nePředání
všech písemných dokladů souvisejících s řádn;im provedením Díla.

5. Zhotovitel je povinen vyhotovit

6.
7.

objednatel můžedílo převzít
nebrání řádnému ,ůívánídíIa.

i

v případě , že vykantje drobné vady a nedodělkY, které

8. K předání Díla na záHadé protokolu Zhotovitel wzve

Objednatele nejpozději

5

pracovních dnů přede dnem, kdy bude Dílo připraveno k předání.

g.

Zhotovitel je povinen vyklidit prostory a prostranství, kde se Dílo provádělo, do dne
předaní Díía,na své náklady, a_provést úklid včetně likvidace zařizeru staveniŠtě, Části
pozemků, jqichž úpravy ,r..jrou souěástí PD, ale budou stavbou dotČeny, je áotovitel
povinen o1,ert v rámci dokončeníDíla do předchozího stavu. V opaČnémpříPadě se máza
to, že Dílo není způsobilék převzetí.

je povinen poskytnout objednateli součinnost v íizeni se stavebním Úřadem o
tňívánidokoněené stavby, případně o vydrání kolaudačníhosouhlasu.
11. podmínkou předání apŤevzetípředmětu díla je úspěšnéabemadné provedení veŠkerých
předepsaných zkoušek.

10. Zhotovitel

12. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni přejímky tyto doklady:

a.
b.
c.
d.
e.

Dokumentace skutečnéhoprovedení ve třech vyhotoveních
a kvalitní provedení dÍla
Všechny předepsané doklady osvědčujícííádné
Prohlášení o shodě
Revize a zkoušky prokazující zdárné provedení díla vč. výsledkŮ zkouŠek
případné dodatečnédoklady zjištěné při kolaudaěnimíízeni se áotovitelzavazqe
dodat v urěeném termínu nazákladé požadavku příslušnéhoorgánu.

čt. g
Odpovědnost za vady, zárlčnízávazky azánučnídobao záru.ka za jakost díla
že díto bude splňovat požadavky objednatele na jakost dle této
smlouvy, .p..ifikorr*ou v projektové dokumenÁci abudó provedeno podle ČSN a bude

1. Zhotovitel odpovídá za

to,

-8,,Oprava povrchu dětského hřiště Dobříň"

-

Smlouva o dílo

odpovídat technickým požadavkůmna stavební qirobky, dle přísluŠnýchPředPisŮ v
v platném znéru a dalšímplatným právním předpisům.
2.
J.

Dobu záruky za jakost Díla je sjednana na dobu 84 měsícůod data protokolámího Předrání
dokončenéhoDíla bezvad a nedodělků.
Na jednotlívá zaíízeniumístěná v rámci Díla poskytuje Zhotovitel záruku dle záruČntch
listri příslušných výrobců. V případě pochybností, nebo pokud Zhotovitel nedoloŽÍ
verohódny zétruěnílist,platízaruéntdobadleodstavce 8.2.této Smlouvy. Zaraénídobase
prodlužuje o dobu tnlžr;lívady,která brání lůíváníDíta k účelu,ke kterému jej Objednatel
otj.a"a, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného DÍla nebo

jeho části Objednatelem.

objednatel uplatní včas právo zvad díla v záruéru době, pokud vady orlánti Zhotovíteli
alespoň v poslední denzáručru doby na Dílo.
je
5. Reklamace musí bý uplatněna písemnou formou doporuěen;ým dopisem. zde
případně uvést, jak se projevují. Havarijní vadY (tj. vadY
objednatel povinen vady popsat,
-ěá.ti-rr"bo
celého díla) je možnéoznánlt telefonickY Či
branícívřadném tůíváni
elektronickou poštou, kíerénásledně budou potrrzeny písemnou formou.

4.

případě, že objednatel uplatnív zéměnídobě nárok z odpovědnostiza vadY, zahájí
Zhótovitel práce na odstranění vad nebránícíužívániDíla do 5 pracovních dnŮ od
písemného Ór11*n"^ vad a vadu odstraní do 10 pracovních dnů od nastoupení (eJi to
iechnologicky možnénebo nedohodnou-li se Smlurmí strany jinak).

6.

V

7.

V případě havarijní vady (tj. vady bráníci lůíváritldíIa) zahájí Zhotwitel práce na
odstraneni vady 1hned (nejpozději do 72 hodin) po oznámení havarijní vady a Ptáce
provede ve lhůtě stanovené dohodou obou smluvních stran.

Zhotovitel se zavazaje odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevzniklY Žádné
dalšínáklady, v opačnémpřípadě tyto uhradí Zhotovitel.
9. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má Objednatel Právo odstranit
vady sám na náklady áotovitele a áotovitel je povinen zaplratit fakturu za provedené
odstranění vady objednatelem do 14 dnů od doručení.

ó.q

Odstoupení od smlouvy
1.

2.
a

J.

4.

Zhotovitel můžeod smlouvy odstoupit pouze z důvodůa zpŮsobem uvedeným
v občanskémzákoníku. Odstoupení musí bý písemnéa doručeno objednateli.
od Smlouvy lzetaké odstoupit po vzájemné písemnédohodě obou Smluvních stran.
objednatel i Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy, změru-Ii se po uzaťení smlouly
jeji zéMadntúčel,v důsledku podstatrré zmény okolností, zaníchžbyla smlouvauzavřena
nebo v případě zásahuvyššímoci
objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě jejího porušenídle obČanského
zákoníku, zacož se považuje:

-9,,oprava povrchu dětského hřiště Dobříň" - Smlouva o dílo

a) jestliže áotovitel provádí Dílo i přes opakované písemné upozornění objednatele
nekvaliúrě či vadně, neodborně, nebo v rozporu s projektovou dokumentacÍ,

b) zpoždénízhotovitele oproti harmonogramu je delšínež 7 dnů
c) áotovite1 přeruší práce v pruběhu realizace praci na díle před
d)'

jakýmkoliv termínem

dokoněent díIa,pokud tak neučinil v souladu s ustanoveními v této smlouvě
provadění díla v rozporu se Smlouvou nebo jinými závaznými dokumentY Či PředPisY,
projektovou dokumóntací a dokumentací pro stavební povolení ověřenou stavebním
uřadem.

objednatel má právo dále odstoupit od Smlouvy, jestliže bylo vŮČi Zhotoviteli zahájeno
insÓlvenční řizéru, ěi návrh na ioto iizení bude zamítnut pro nedostatek majetku, Či
zhotovitel vstoupil do likvidace, nebo ZhotovitelňratíL oprármění k podnikatelské Činnosti
či byl zapsán dó rejsříku osob se zákazem činnosti d|e zákona o veřejnýchzakázkách.
Zhotovitel j e povinen tuto skutečnost oznámit obj ednateli.
plnění se v PříPadě
6. Zhotovitelem do této doby poskytnutá a Objednatelem pouŽitelná
rozPoČtu.
poloŽkového
podle
ceny
odstoupení od Smlouvy vyu8tuji na základé členění
jako
poskytrrutá
cena za
čas*a vyplývajíci z iohóto vyriětovrání příslušíZhotoviteli
platbám a dalŠÍm
poskytrrutým
proti
plnění. Céna za poskýnutá pinění se zapoěítá
narokům Objednatele.
smlouvY má
7, V případě odstoupení Objednatele od smlouvy dle č1. 9 odst. 4 a 5 této
objednatel vkazďém pripáde narok na úhradu ptokazaných nrákladů, které mu vzniknou
v souvislosti s náhradním řešením.

5.

ó. ro
pokuty
a úrokz prodlení
Smluvní
1.

2.

J.

V případě nedodrženíTermínu předání díIazaplatíZhotovitel Objednateli smlurmí pokutu
dílu uvedené v čl. 3 odst. 3 Smlouvy zakažďý zaPoéatý den
ve vyti 0,05 yoz celkové
".rry
proóení,-pokud se strany nedohodnou jinak. O tuto částku mu bude sniŽena Úhrada
ioneěnéhó daňového dokladu pŤi závéreénémfinančnímvyúětování Díla.
Zanedodtženítermínu odstranění vad anedodělků zpředávacího Protokolu v dohodnutém
termínu je Objednatel oprárměn účtovatZhotoviteli smluvní pokutu aŽ do qýŠe5.000,- KČ
zakaždórlvadu a nedodělek a kalendářní den prodlení, která je splatná zhotovitelem do
30 dnů ode dne doručenípožadovanéhouplatnění smluvní pokuty objednatelem

áotoviteli.
pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany Objednatele se stanovuje
úr ok

4.

z prodlení ve qýši 0,0 5 yo

dlu.*žnéěástky

za každý den prodlení.

dle této smlouvy jsou splatrré do 30 dnů ode dne jejich písemného
Smluvní pokuty
-oprávněnou
stranou a jejich úhrada nemá vliv na právo na náhradu ŠkodY
uplatrrění
vzniklé porušením povinností.

5.

objednatel je oprávněn provést jednostranný zápoěet svého nároku na zaplacení smluvní
pořuty proti naroku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.
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čl rr

Ostatní ujednání
Zhotovitel je povinen postupovat v součinnosti se zadavatelem - Objednatelem dle jeho
pokynů, aby-nebyly porušeny podmínky uvedené vPokynech, žádOstíO dotaci ěi
smlouvy o poskytrrutí dotace a Pravidel MMR.
4.

Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona ě.3201200I Sb., o finanění
kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákon.& (zákon o ťrnanČníkontrole),
zejména umožúvýkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veŠkerou Potřebnou
součinnost poskýovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních
oprávnění.

5.

6,

Zhotovitel je povinen poskyúrout dle pokynů Objednatele takovou souěinnost, abl
objednatel jakožo příjemce dotace mohl splnit pro něho plynoucí povinnost na
ucňování vóškeré dokumentace (tj. doklady a dokumenty) souvisejícís Předmětem
smlour,y o poskýnutí dotace, včetně účetrriciví,po dobu *8.rro.' právními PředPisY ČR
nebo EÚ, Žaroveí však nejméně_do 3I.12.2025, způsobem daným PravidlY ROP a
relevantními právními předpisy ČR a EU, zejména zákonem č.5631199l Sb., o
účetnictví,vé znéru poŽac3Si"tr předpisů, a zákonem č. 49912004 Sb., o archivnictví a
spisové službě a o změně některých zákon.ů,ve znětipozdějších předpisů.
Zhotovitel se zavazujeposkytovat příslušn;im organům ve stanovených termínech ÚPlné,
dokumentaci souvisejícís prováděním Díla dle SmlouvY,
pravdivé
-tlokladovatinformace á
svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám - Pověřeným
zaměstnancům poskytovatele dotace na předmět plnění této smlouvy.

čl. tz

Závérečná ujednání
1.

2.

J.

Veškerá textová dokumentace, kterou

při plnění Smlouvy

předává

zhotovitel objednateli, musí být předana či předložena v českémjazyce.

ČiPředkládá

Doruěovacími adresami pro účelySmlouvy jsou adresy Stran uvedené v záŮllaví
Smlouvy. Strany se zavazqi vzájemné se písemně informovat o změně své doruČovací
adresy, i o jakýchkolí překážkách pro doruěování písemnostína svou adresu, uvedenou
v zilůavíSmlouvy, píiěemžjsoupovinni současně uvést aktuální adresu pro doruČování
písemností. Pro pffpad nesplnění této povinnosti je Strana oprárměna zasÍIat veŠkeré
písemnosti na adrezu druhé Strany, uvedenou v záhlavi Smlouvy, a pro tento PříPad se
považujíveškerépísemnosti za doručenéuplynutím 10 dnů, počítanýchod jejich
odeslaní doporučenou zásilkou na adresu uvedenou v zál:úavíSmlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že případné spory vyplývající ze Smlouvy budou řeŠit
smírnou cestou, a v případě nedosaženídohody se obrátí na věcně přísluŠnýobecný
soud v Českérepublice. Strany si tímto sjednávají místnípříslušnost prvoinstanČního
soudu podle místa sídla objednatele.

4.

objednatel je oprávněnbez souhlasu Zhotovitele převést svoje práva a povinnosti ze
Smlouvy vyplývajícína jiný subjekt (postoupit Smlouvu). Zhotovitel je oprávněn
převést svojJpráva a povinnosti ze Smlouvy na jiný subjekt (postoupit Smlouvu) Ponze
s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
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Smlour,u lze měnit pouze písemn;ými dodatky podepsanými oprávněnými zástuPci obou
Stran.

5.

Tato smlouva se řídíplatnými právními předpisy Českérepubliky. Na Části neuPravené
touto smlouvou se vňahqi zejména ustanovení zák. ě. 89l20l2 Sb., ObČanSký zákoník,
zék. ě. 455llg91 Sb. a zák. č. 12ll200o Sb., všechny v platném znéru a ve znéni
prováděcích předpisů. Ve váahu k oboroqým a profesním ná]ežitostem Plnění této
smlouvy platí zejména ustanovení zák. č. 18312006 Sb. stavební zákon, v platrrém zněni
a v e znéníprováděcích předpisů.

8.

9.

10.

je

vyhotovena ve třech lyhotoveních, znichž objednatel obdrŽÍ dvě
vyhotovení a áotovitel jedno.
Strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí, a Že smlouvu uzavíraji
svobodně, nikoliv v tísni éi zanevýhodných podmínek.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem jejího podpisu oběma stranami. Její
twéŇkončísplněním všech závazktl obou stran.
Následující přítohy jsou věleněny do Smlouvy a tvoří její nedÍlnou souČást, bez ohledu
Smlouva

1,

na to, zda jsou k ní fizicky připojeny:

Příloha smlouvy č.1 : Cenová nabídka zhotovitele - položkoqý rozpoěet díla
Příloha smlouvy č.2 : Časoqýharmonogram postupu prací

V Předměřících n.Jiz. dne:
Zhotovitel

l 5.5.20

1

V Dobříni dne: 15.5.2015

5

Objednatel:

:

/

íe!: 3F6 31i

šarta }/rrázková

Ing. Pavel Jůza

PRECOL

Obec Dobříň

s.r.o.
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položKovÝ Rozpočer
JKSo

1]

Obiekt

SKP

Název obiektu

Měrná jednotka
Počet jednotek
Nákladv na m.i.
Typ rozpočtu

§!t

Stavba

Název stavby

ó

t,Otl,.,

proiektant

ýi:,d&§kéh§l.h§išúě:lDob,říň

Zpracovatel projektu

Obec Dobříň

obiednatel
Dodavatel

PRECOL s.r.o., 294 74 Předměřice n.Jiz.74

Rozpočtoval

zakázkové číslo
počet listů

ROZPOČTOVÉNÁKLADY
í 190 450

celkem
práce
celkem
R M

0

ztíženévýrobn í podm ínky
Oborová přlrážka

0

Přesun stav.kapacit-přeprava

N M dodávky celkem

0 M

HSV celkem

z psv

ZRN celkem

0
0

0

materiálů,revize

0

imostaven ištn í doprava

0

1 í90 45c zařízení staveniště
provoz investora

0

c Kompletační činnost (lČD)

c

ZRN+HZS

1 190 45c ostatní nákladv neuvedené

c

ZRN+ost.náklady+HZS

1 190 450 Ostatní náklady celkem

HZs

iňrilcoú*l]]l:..''l],,, ","

méno

:

)atum

:

)odpis

zálrbotóvitálc

lng. PavelJůza

c

lá obiednaúelé
Jméno ', 3>1.1--a

17.4.2015 Datum

Datum

Podpis

Podpis:

:

,

1-7--"zG.-

,V5*. -Š:

,zez{
'"-/

ir-.z - t3
L- - ,

.,

DPH
DPH
Základ pro DPH
Základ pro

DPH

21,0 %
21,0 o/o

0P

#.

-:-

1 190450 Kč

249 995 Kč

0Kč
0Kč

%

0,0 %

:l],,,4á0,44§

Poznámka

:

Kč

REKAplTuLAcE sTAvEBruícn oílů

vEDLEJšínozpočrovÉttÁxnoy
lKčl

reť:VRil
ZtíženévÝrobn í pod

%,|

m ín ky

Oborová pťnážka
Přesun stav. kapacit-přeprava materiálů, r
M imostaven ištn í doprava

zařízení staveniště

provoz investora
Kompletačn í činnost (lČD)
Rezerva rozpočtu
ll,,,§ELK§I[.1íR§,.'.

0,0

ákladna
,1

190 450
1 190 450
1 190 450
1 190 450
1 í90 450
1 190 450
1 190 450
1 190 450

l(a
0
0
0
0
0
0

c
c

7

PoložkovÝ rozpočet
Rozpočet: D-0112015

P:§;

]:či§§iii§ďr&r;]

Díl:

llll]]]:l].:]:,ll'],]1.1::::::]l]]:,:'::::]l]lll],'N&éýlli§l§ŽkV

33,7*31,9

3

naloženía odvoz skrývky do 1 000m včetně uloženína
obecní deponii
hutnění pláně po odstranění sknývky

4

položenívrstvy štěrkodrtě 0/4 o tl. cca Scm včetně

2

rnrtož§fiiaí

t:éňá:.l]MJ]ll

m2

1 075,00

32,oc

34 400,00

94,00

125,00

í 1 750,00

1 075,00

11,00

11 825,00

,l

075,00

95,00

102125,00

,l

075,0c

680,00

73,| 000,00

í 0,00

í,l8 250,00

Renovace sportovn ího povrch u

skrývka štěrkopískuo tl, cca Scm

1

zhutnění rovinnatost

v souladu s

t
m2

EN 14877

m2

33,7*31,9

dodávka nového sportovního povrchu

5

vpichovaný umělý venkovni polypropylénouý smyčkový
sportovní koberec s certifikací pro tenis lTF-3. Celková
tloušťka 12mm, šířka role min. 4,0m, hmotnost koberce cca
1,5kg/m2, množstvízásypu křemičiťlmpískem cca 5kg/m2.
33,7*31,9
m2

montáž sportovního povrchu, lepení, pískování
včetně dodávky PUR lepidla, pásky a písku

6

33,7-31,9

provedení lajnování : 2x tenis a 2x volejbal/nohejbal
lajny vsazené a vlepené

7

8

přesun hmot souvisejících s rnýměnou sport. povrchu

9

dodávka a montáž shrnovací oddělovací síéPP 2012,5
mezi hřišti - věetně napínacího lanka a karabanek

352

dodávka a montáž podpůrných tyčík oddělovací síti

,l0

m2

í 075,00

bm

390,00

105,0c

40 950,00

,1,00

22 000,0c

22 000,00

m2

70,00

í 65,0c

ks

5,00

1190,0c

m2

264,00

kpI

dodávra a montáž stínícíchplachet na stávající oplocení
(zelené provedení, zastínění 75%), včetně karabinek

11

2-(31,9-2,0)

+ 2*(33,7*2,0)

+

ztratné

12

sportovní vybavení kompletní sada na tenis (sloupky,

13

sportovní vybaveni - kompletni sada pro
volejbal/nohejbal (sloupky, síťvolejbal, anténky, síť

-

síť,wimbledo n, záv aži, tyěky pro

qyglill!_

nohejbal, tyčky)

14
15

c§kéí§..(Kč}

MJ

ffil§]

dodávka a montáž grafického symbolu obce do povrchu
cca 1'1
mimostaveništní doprava a přesun materiálu

ffiiwiá§§ť

1

,l1

550,00

5 950,00

,185,00

48 840,00

sada

2,oa

1í 500,00

23 000,00

sada

2,0c

10 900,00

21 800,0c

ks

1,0c

10,00

10,0c

,|,0c

7 000,00

7 000,0c

kpI

6fl'6.ówr'éhú,

't,.,ilgol4§,9,

.,Ť

-Tt

pŘíroHA č.2 - SMLoUvy o uír-,o
na realizaci veřejné zakánl<y s názvem:

,,Oprava povrchu dětského hřiště Dobříň"

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ
15.5.2015

píevzeti staveniště

18.-30.5.2015

stavební úpravy podloží dle položkovéhorozpočtu

1.-I0.6.2015

dodávka a montéň sportovního povrchu

10._15.6.2015

dodávka amontéžsportormíhovybavení a sítíoplocení

\Y,

,r{ffi}\

/?---*J íťtffi

lrt

\\

šárka Mrázková

Ing. Pavel Jůza

PRECOL

s.r.o.
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