Sm|ouvao dí|o

Uzavřenámezism|uvnÍmi
stranamipodles 2586a da|Ších
ustanoven
ízákonaě' 89/2012sb.,
oběanského
zákoníku(dá|ejen ,,občanský
zákoník'.)

'|. obec Nýdek
se síd|em:
Zestoupen:
Právníforma:
|Č:
DlČ:
Bankovní
spojenÍ:

Čís|o
účtu:

č|ánek|.- smIuvní
strany
73996Nýdek25.l
Mgr' Jen Konečný,
starostaobce
801- Obec
00492868
c200492868
Komerční
bankaTřinec
23820781t0100

osoba opráVněnájednatVe Věcechtechnickýcha reaIizacestavby:
|ng-JindřichSz|aur,te|.:736 2o4 357
(dá|ejen''objednate|..)
2. obchodníÍirma- zowada s.r.o.
se sídlem:
P|k'VeIebnovského
180,73991 Jab|unkov
zastoupena:
Jaroslavemzowadou,jednateI
spo|ečnosti
lC: 26849631
D|Č:CZ26849631
Bankovní
spojení:
KB, a.s',pobočka
JabIunkov
Cís|oúětu:86-5812040297
lo100
zapsánaV obchodnÍm
rejstříku
Vedeném
Krajským
soudemV ostravě, oddí|c, V|oŽka
50386
osoba opráVněnájednatVe Věcechtechnickýcha reaIizacestavby:
MartinSzkanderatel.777742751
(dá|ejen''zhotovite|..)
č|ánek||.- zák|adníustanovení
1' Sm|uvní
stranyuzavÍrajÍ
Ve smyslus2586a nás|.občánského
zákoníku
tutosm|ouvu
o dílo.
2. Úče|emsm|ouvyje rea|izacestavby,,Zatep|ení
a Výměnaoken ZŠa MŠNýdekzatep|ení
severní
fasádý..
3. Sm|uvnístrany prohlaŠují,
Že údajeuvedenéV čl. I tétosm|ouvyjsou V souladu s práVní
skutečností
v době uzavřenÍsmlouvy.sm|uvnístranyse zavazují'Že změny dotčených
údajů
oznámíbez orodlení
dÍuhé
sm|uvní
straně'
proh|aŠuje,
4. Zhotovjte|
předmětup|něnÍpod|e
Že je odbornězpůsobi|ý
k zajiŠtěnl
tétosmlouvy.
5' Zhotovitelpotvrzuje,Že si prostudova|
a detai|něse seznámi|se zadáVacÍmipodmínkami
- |ng.Ze|inka,s.r.o''se
a s projektovou
dokumentací
zpracovanou
spo|ečností
Projekční
ate|iér
sídlem:studentská647l2o,7370.l českýTěŠín;
|Č:26860911'V březnu2o13 a tÍmtozároveň
prověři|'Že záVaznépodkladyttýkající
se předmětusm|ouvynemajízjevnéVady a nedostatky'
neobsahujÍnevhodná řešení, materiá|y a technologie a dí|o je takto moŽno reaIizovat
za dohodnutou
sm|uvní
cenuuvedenou
v Ó|ánkuV. odst'.l tétosm|ouvy.
6. Zhotovite|potvrzuje'Že se detai|něseznámil s rozsahema povahoudí|a,Že jsou mu známy
Veškeré
technické,kva|itativní
a jinépodmínkynezbytnék Íea|izacidi|aa Že disponujetakovými
kapacitami
pro rea|izacidílaza dohodnutou
pevnou
a odbornými
zna|ostmi,
kteréjsou nezbytné
sm|uvní
cenuuvedenou
V Č|ánku
V odst'1 tétosm|ouw.

c|ánek |||'- PředmětsmIouvy
1 . Zhotovite|
se zavazujeprovéstpro objednate|e
stavbu,,Zatep|ení
a Výměnaoken zŠa MŠNýdek
zatep|ení
severnífasády..(dálejen ,,stavba..)
V rozsahud|e:
- |ng'ze|inka,s.r.o.,
. projektové
dokumentacestavbyzpracovanéspo|ečností
ProjekČní
ate|iér
se síd|em:
studentská647/2o,73701 ÓeskýTěŠín;
|Č:2686091
1, V březnu2013
o předpisů
provádění
upravujících
stavebních
dě|a ustanovenítéto
smlouvy
(dá|ejen ''dÍ|o..).
stavbanenÍč|eněna
na provozní
ob'iekty
čisoubory.
je také:
součástí
dÍ|a
provedenístavby Ve třech Vyhotoveních
a) zpracovánÍprojektové
dokumentaceskutečného
p|ánuV ŠestiVyhotoveních'
a geodetlcké
zaměřenístavbyVčetněgeometíického
Projektová
pÍovedení
dokumentaceskutečného
stavbya geodetické
zaměřenístavbybudouobjednateIi
podobě,a to ne cD RoM Véformátupro texty-.doc (*.rtO,
pro
dodánytaké2x V e|ektronické
*.x|s,
*.pdf'
*.dwg
pro
pro
tabu|ky
skenovanédokumenty
Výkresovoudokumentaci
a zároveň
-.pdf'PřÍpadné
Vícetisky
budouÚčtovány
zvlášť'
b) zabezpeČenísouhlasu (rozhodnutí)ke zvláštnímuuŽÍVáníVeřejnéhoprostranství
předpisů'
a komunikacÍ
d|ep|atných
bude.|ipotřebné'
c) zpracovánÍ
dokumentace
dočasného
dopravnÍho
znaleníVěetněprojednánÍ
s přísluŠnými
píováděnÍ
spráVnÍmi
orgánya osazenía údŽbadopravního
značení
V průbéhu
stavebních
jejichspráVci'bude-|i
pracÍ,
potřebné'
Včetně
uvedenÍ
do půVodního
stavua VrácenÍ
d) VybudovánÍ
a zajiŠtění
zařízenÍ
staveniště
a jeho provozv sou|adus p|atnýmipráVními
předpisy'VčetněpřÍpadného
za'iiŠtění
dle zákona l. 183/2006sb', o územním
oh|áŠenÍ
p|ánovánía stavebnímřádu (stavebnízákon),Ve znění pozdějŠích
předpisů(dá|ejen
zákon,.),
,,stavebnÍ
e) zajiŠtěnÍVytýčenÍobvodu
staveniště,
f)
zajiŠtěnÍ
funkce odpovědnéhogeodeta po dobu rea|izacestavby Včetnégeometrického
p|ánu,budou-|i
geometrického
potřebné,
zaměřenÍ
dokončené
stavbya vyhotovenÍ
pod|e podmínek'jejich
VytýěeníinŽenýrskýchsítí(tras technickéinfrastruktury)
s) zajišténÍ
jejichzaměřenía zakresleníd|e
spráVců,
a to před zahájenímpracÍna staveniŠti
Včetně
předání
skutečného
stavudo přís|uŠné
dokumentace
a VěetnějejichpÍsemného
a zpětného
jednot|iVým
potřebné'
spráVcům,
bude.|i
h) |ikvidaceodpadu,jeho u|oŽení
na řÍzenousk|ádkunebojiná jeho |ikvidaceV sou|aduse
zákonemč' 185/2001sb.' o odpadecha o změně něktených
da|ších
zákonů'Veznění
pozdějŠÍch
předpisů'
písemný
o Iikvidaci
odpadubudepředIoŽen
dokIad,
i)
náVrh provozníchřádů a technickýchzařÍzenÍ,dodávka vŠechdok|adůo zkouŠkách'
ÍevizÍch,
atestecha provozníchnáVodůa předpisůV ěeskémjazyce (VŠechny
dokladyVe 2
Vyhotoveních)
VČetně
zaško|ení
obs|uhy,
j)
předáníVšechdok|adů
případně,jiného
postupu
a ná|eŽitostÍ
umoŽňujících
zahájenířízení,
d|estavebníhozákona,na zák|aděkteréhobude moŽnozapočít
s trva|ýmuŽÍVáním
stavb)
tj. aby by|omoŽnoVydatko|audačnÍ
souh|asnebo by|omoŽnostavbutrva|euŽíVatna
základěoznámení
stavebnímu
Úřaduse započetÍm
uŽíVáníd|e
stavebnÍho
zákona,
proti
prašnosti
k) zajiŠtěnÍ
ochrany
šíření
a nadměrného
h|uku'
|)
m)
n)
o)
p)
q)

pozemcích,
zřÍzen|
deponiemateriá|ů
tak,aby nevznik|y
Žádnéškodyna sousedních
provedenípředepsanýchzkouŠekdle p|atnýchpráVníchpředpisůa technickýchnorem'
je podmÍnkou
provedení
úspěŠné
těchtozkouŠek
k převzetídí|a,
přechodůa přejezdůpřes Výkopypro zabézpeéení
přístupua příjezdu
zajiŠtění
bezpečných
potřebné'
k objektům'
budou-|i
udržovánÍstavbou dotčenýchzpevněných p|och, Veřejných komunikací a Výjezdů
ze staveniŠtě
V ěistotěa jejichuvedenído pŮVodního
stavu,
provedeniveškerýchgeodetickýchpracía přÍpadných
průzkumů
dop|ňujících
souvisejících
s provedenÍm
dÍla,
přÍpadných
potřebných
pÍoprovedení
zajiŠtění
zpracování
VŠech
da|šÍch
dokumentací
díla'

í)

h|áŠení
archeo|ogických
ná|ezůV souladuse zákonemČ'2011987
sb., o státnípamátkové
péči'
předpisů.
Ve zněnípozdějších

je povinenpři provádění
zhotovite|
dí|a
přís|uŠných
povo|ení
a) p|nitpodmínky
stavebních
a poŽadavky
dotčených
orgánůa oíganizací
související
s reaIizacÍ
stavby,
b) zoh|ednit
Vyjádřenidotěených
orgánů
a organizací
související
s rea|izací
stavby,
projektová
Realizaění
dokumentace
nenahrazuje
Výrobní
dokumentaci.
PokudVyvstane
V průběhrea|izace
dí|anutnostzpracování
Výrobní
dokumentace,
zajistíjizhotoviteI
na sVénák|ady.
předpisyp|atnými
Zhotovite|
se zavazujeprovést
dí|oV sou|adus technickými
a práVními
v České
p|atné
repub|ice
V doběprováděnÍ
díla.Píoprovedení
dílajsouzáVazné
VŠechny
normyČsN.
o_

provádětVeškeré
potřebnézkoušky,měřenÍa atestyk prokázáni
zhotovite|se zavazujeprůběŽně
parametrů
předmětudÍla.
kvalitativních

7. zhotovite|se zavazu.jeprovéstVeŠkeÍé
činnostia úkonysouvisející
s provedenÍm
dÍ|anutnépro
povo|ení'překopť
Vydáníkolaudaěního
souh|asupro stavbu,zejménaVyřizovánÍ
Veškerých
'
záborů,
souhIasů'
oznámení
apod.
jeho řádnémuuŽíVár.
objednate|
se zavazujeprovedené
dí|obez Vad a nedodě|ků
bránÍcÍch
převzíta zap|atitza ně zhotovite|i
za dohodnutýchpodmínekcenu d|eč|'V' tétosmlouvy.Vadami
a nedodě|ky
nebránícími
řádnémuuŽíVání
dílase rozumípouzedrobnéojedině|é
Vadya drobné
ojedině|é
nedodělky,
kteréani samyo sobě ani ve spojenís jinýminebránÍ
uŽivánípředmětudí|a
anije podstatněneztěŽují'
PřÍpadné
VÍcepráceČi méněprácebudou sm|uvními
stranamisjednánypÍsemnými
dodatky
sm|ouvy.Víceprácebudou rea|izoványaŽ po uzavřenípřís|ušného
dodatku ke sm|ouvě'
je zadánÍVíceprací
Nezbytnýmpředpok|ademuzavřenídodatkuna rea|izaciVíceprací
V sou|adu
předpisů'
se zákonemč'13712006
sb.' o Veřejnýchzakázkách,Ve zněnípozdějších
1 0 .smluvnístrany prohlašují'
Že předmětp|něnípod|esmlouvynení p|něnímnemoŽnýma Že
smlouvu uzavírajípo peč|ivém
zváŽeníVŠechmoŽnýchdůs|edků.
Zhotovite|proh|ašuje,
Že
prozkoumal mÍstnípodmínkyna staveniŠtia Že práce mohou být dokonÓeny způsobem
a V termÍnech
stanovenými
toutosmlouvou'
č|ánek|V.- Doba a místop|nění
pos|ednÍ
1 . Zhotovite|
se zavazujerea|izovat
dí|oVe |hůtě
do 1.8.2014a nejpozději
den |hůty
řádně
provedené
předatobjednate|i.
dí|obez Vada nedodě|ků

Místop|nění|zák|adnÍŠko|aa mateřská ŠkolaNýdek, příspěVkováorganizace,739 96 Nýdek
293..
V přÍpadě'Že koordinátorbezpečnosti
a ochranyzdravípři práci na staveništi,
osoba VykonáVajicí
za objednate|einŽenýrsko- investorskoučinnostna stavbě (dá|e jen ,,osobaVykonáVající
technickýdozoí stavebníka..)'
objednatelnebo jiná k tomu opráVněnáosoba (např' ob|astní
pravide|bezpečnosti
inspektorátpráce) přerušípráce na staveniŠti
z důvoduporuŠení
a ochrant
zdravípři práci' toto přeruŠení
nebudemítVllVna |hůtup|něnídí|auvedenouVodst. 1 tohoto
č|ánku.
článekv. - cena za dí|o
1 . cena za provedené
díloje stanovena
dohodousm|uvních
strana ěiní

cenabez DPH
1 277 219,54Rě
DPH
2682'l6'10KČ
cena ce|kemvčetněDPH
1 545 435'64 Kč
(s|ovy:jedenmiIionpětsetčtyřicetpěttisícÓtyřistatřicetpět
korunčeskýcha šedesátěýřiha|éřů)
je pří|ohou
souhrnnýÍozpoěet
Č'1 tétosm|ouvy.

práce a dodáVky'pop|atky,
součástí
sjednané
cenyjsou Veškeré
nák|adyzhotovitele
nutnépro
provoza demontáŽzařÍzenÍ
Vybudování,
staveništěa jinénák|adynezbytnépíořádnéa úpjné
provedenÍdíla. součástíceny jsou i práce a dodávky' kteréV zadáVacídokumentacinebo
jakoŽtoodborníko nichVědětměl nebo mohlVědět.
sm|ouvěuvedenynejsoua zhotovite|
je cenounejvýše
přípustnou
cena za dÍ|ouvedenáV odst.1. tohotoč|ánku
a ne|zeji překroČit
cenu dí|abudemoŽné
měnitpouze:
provedena'budecena za dí|o
a) nebude]iněkteráčástdí|aV důs|edku
sjednaných
méněprací
provedenÍ
sníŽena,a to odečtením
Veškerýchnák|adŮna
těch ěásti dí|a,kteréV rámc
méněpracínebudou provedeny.Nák|ady na méněprácebudou odečtenyVe VýŠisoučtu
poloŽeka nák|adůneprovedených
Veškenichodpovídajících
d|e po|oŽkového
rozpočtu'který
je součástí
podané
předmět
p|nění
nabídky
zhotovitele
na
V rámcizadáVacího
řízenípřís|uŠné
Veřejné
zakázky (dálejen ''poIoŽkový
rozpočeť.),
b) přičtenÍm
Veškených
nákladůna provedení
těch částídí|a,kteréobjednatelnařídi|formou
provádětnad rámec mnoŽství
Víceprací
nebo kvalityuvedenéV projektové
dokumentaclnebo
po|oŽkovémíozpočtu.Nák|ady na VÍcepráce budou účtoványpod|e odpovídajících
jednotkových
cen po|oŽeka nák|adů
d|e po|oŽkového
rozpočtu
a mnoŽstvÍ
odsouh|aseného
objednate|em'
Nák|adyna VÍcepráce'
kterénejsoustanovenyjednotkovými
cenamipo|oŽek
poloŽkovém
před|oŽeného
V nabídkovém
rozpočtu,
budouúčtovány
d|epo|oŽkového
rozpočtu
V nabídceVe Výšimax. í00%těchtosborníkových
cen,
předpisů.
c) V přÍpadězměny VýŠeDPH V důsledku
změny práVnÍch
V případě'Že dojde ke
změnězákonnésazby DPH,je zhotovite|
k ceně dí|abez DPH povinenÚčtovat
DPH v platné
VýŠi.
sm|uvnÍ
stranyse dohodly'Že V případězměnycenydí|aV důsledku
změnysazby DPH
nenínutnoke smlouVěuzavírat
dodatek.
4. Rozsah případnýchméněpíacínebo Vícepracía cena za jejich rea|izaci'jakoŽ i jakékoliv
překročenÍ
ceny stanovenéV odstavci1 tohotoČ|ánkubudouvŽdy předem sjednánydodatkem
k tétosm|ouvě.
Zhotovite|
odpovídáza |o, Že sazba daně z přidanéhodnotyje stanovenaV sou|adus p|atnými
práVnÍmi
předpisy.
podmínky
Č|ánekVl. - P|atební
1 . zá|ohy na p|atbynejsousjednány.
pro úhradu
Podk|adem
cenyza dÍ|obudoufaktury,kterébudoumítnáleŽitosti
daňového
dok|adu
předpisů
d|e s 28 zákona č. 23512004sb., o dani z přidanéhodnoty'Ve zněnÍpozdějšÍch
a ná|eŽitosti
stanovené
zákonÍku(dálejen '.faktura..).
s 435 občanského
3 . V sou|adus ustanovením
Sb.' o daniz přidané
hodnoty,
Ve znění
s 2'l odst.9 zákonaě' 23512004
pozdějŠích
předpisůsjednáVajÍsm|uvnÍstrany dí|číplnění. Dí|číp|něníodsouhlasené
pracía zjlŠťovacím
protokolu,Včetnědohody
vsoupisu skutečněprovedených
objednatelem
p|něnÍuskutečněné
pos|ednípracovníden
o ocenění'se povaŽujeza samostatné
zdanitelné
p|něnífakturu'jejíŽnedí|nou
měsíce'zhotovitel'p|átceDPH' VystavÍna měsíční
zdanite|né
protoko|- obojÍpodepsanézhotovite|em
součástíbude soupis provedenýchpracÍa zjišťovací
a odsouhlasené
osobouVykonáVající
technický
dozorstavebnÍka'
.l0
4. objednate|si VyhrazujepráVo % pozastávkyz hodnotydí|aaŽ do odstraněníVŠech
drobných
Vad a nedodě|ků
V termínechd|e zápisu o odevzdánía převzetí.Pozastavenoučástkuuhradí
pos|ednÍ
objednate|
zhotovite|i
do 14 pracovních
dnůpo podepsání
zápisu o odstíaněnÍ
Vadyči
nedodě|ku.
Bude]i di|o předánoa převzatobez Vad a nedodě|ků,
bude pozastavenáčástka
uhrazenaVe Ihůtěsp|atnostikonečné
faktury.
jednot|ivých
Lhůtasp|atnosti
fakturje dohodoustanovenana 30 ka|endářnÍch
dnůode dne.jejich
doručení
objednateIi.
Po sp|něnídí|a zhotoviteIprovede a objednate|ipředá záVěreČné
Vyúčtování,
kterédo|oŽÍ
provedenýchprací,jeŽ bude Vystavena
rekapitu|ací
Vystavenýchfaktura rekapitulací
Veškených
"
sou|adus odsouhlasenýmpo|oŽkovým
íozpočtem.
je opráVněnVadnoufakturupřed up|ynutím
7. objednatel
|hůty
sp|atnosti
Vrátitdruhésm|uvní
straně

bez zap|aceník provedeníopravyV těchtopřípadech:
a) nebude-|i
fakturaobsahovatněkteroupovinnounebo dohodnutouná|eŽitost
nebo bude-li
chybněVyúčtována
cenaza dÍ|o,
b) budou-li VyÚčtoványpráce, kteíé neby|y provedeny ěi neby|y potvÍzenyopráVněným
zástupcemobjednateIe,
c) bude.liDPH vyúčtována
V nespráVné
Výši.
Ve Vrácenéfaktuřeobjednate|
Vyznačí
důVodVrácení.zhotovite|provedeopravuVystavenÍm
nové
přestáVáběŽetpůVodní
faktury.Vrátí-liobjednate|
Vadnoufakturuzhotovite|i,
lhůtasplatnosti'celá
|hůta
sp|atnostiběŽíopět ode dne doručení
nověVyhotovené
fakturyobjednateli.
přís|ušné
8. Povinnost
zap|atit
cenuza dí|oje sp|něnadnemodepsání
částkyz účtu
objednate|e.
přerušípráce
9. objednate|je opráVněnpozastavitfinancováníV případě,Že zhotovite|bezdůVodně
nebo práce bude provádět V rozporu s pÍojektovoudokumentací,sm|ouvou nebo pokyny
objednatele.
č|ánekV|l.- Práva a povinnostism|uvníchstran,sp|něnídí|a'v|astnicképrávo a nebezpečí
škody
jinak'řídÍse VzájemnápráVaa povinnosti
1. NenÍ.li
stanoveno
Ve smlouvěVýs|ovně
smluvních
stran
ustanoveními
2586
a
následujícÍmi
občanského
zákoníku.
s
Zhotovite|je povinenumoŽnitVstupna stavbua staveniŠtě
osobě VykonáVající
technickýdozor
stavebníka
a koordinátorabezpeěnostia ochranyzdravÍpři práci na staveniŠti'
Tato osobaje kroměkontro|yprováděnídí|aVyp|ývající
z $ 2593 občanského
zákoníkuopráVněna
ike kontroledokumentace
k rea|izaci
zhotovitelem,
kontro|e
stavbyvypracované
deníků
dle č|.X|
tétosm|ouvy,kontrolerozpočtů
a faktur,kontro|ehospodařenís odpady a rovněŽ ke kontro|e
bezpečnosti
a ochranyzdravipři prácina staveništi
a k da|Ším
úkonům
Vyp|ýVajÍcÍm
z přIs|uŠné
mandátnism|ouvyna zajiŠtěnÍ
VýkonuinŽenýrské
a investoÍské
činnosti
a mandátní
sm|ouvyna
při rea|izaci
zajiŠtěnÍ
Výkonukoordinacebezpečnostia ochranyzdraví při práci na staveniŠti
stavby uzavřenými mezi objednate|em,jakoŽto mandantem,a přís|uŠným
mandatářem /
přÍslušnými
mandatáři.Dá|e je zhotovitelpovinenumoŽnitVstup na stavbu a staveniŠtě
osobě
vykonávající
činnostautorského
dozorupro'iektanta'
Technickýdozor investorana stavbě nesmíprovádětdodavate|ani osoba s nímpropojenáve
pokud
smys|us 71 a následujícÍch
zákonaé'9012012
korporacich.
To nep|atí,
sb., o obchodních
technickýdozor provádÍsám objednate|.
je povinendo 10 dnů od nabytÍúčinnosti
2. Zhotovite|
sm|ouvyobjednate|i
a koordinátoíovi
písemněsdě|itVeŠkeré
bezpečnostia ochrany zdravípři práci na staveniŠti
údaje,kteréjsou
předmětemoznámenío zahéjení
pracíminimá|ně
V rozsahu''Přílohyě. 4 k nařízeníV|ádyč'
poŽadavcích
591/2006sb.' o b|iŽších
minimá|ních
na bezpečnost
a ochranuzdravípři práci na
staveništích..,
a to zejména
odstavců
č.4' 5' 9' 10 a 11.
je sp|něnodnemjehopřevzetÍ
(tj.předáním
3. Dí|o
objednate|em
bezVada nedodě|ků
dí|aVsou|adu
případných
s toutosmlouvoua odstraněním
Vada nedodě|kŮ'
s nimiŽby|odí|oV sou|adus čI.|||
odst'8 tétosm|ouvypřevzato).
Předánía převzetí
V místěp|nění
dílabudeprovedeno
d|ečl.|V.
odst'2 tétosm|ouvy,
a to způsobem
uvedeným
V čl.X||tétosm|ouvy'
4' V|astníkemzhotovovanéVěci, která je předmětemdí|a'je ob.jednate|.
NebezpečíŠkodyna
zhotovovanéVěci, která je předmětemdí|a,nese zhotovite|.Nebezpečíškody přechází na
objednatelednem převzetídí|a objednatelembez Vad a nedodě|kŮbránÍcíchjeho řádnému
uŽíVánÍ.
č|ánekv|||'- Jakost dí|a
provedenéhodí|a bude dáVat
1. Zhotovitelse zavazuje k tomu, Že ce|ko\iýsouhrn V|astnostÍ
schopnost uspokojit stanovené potřeby' tj. VyuŽitelnost,bezpečnost, bezporuchovost,
udrŽovate|nost,
hospodárnost'ochranu Životníhoprostředí'poŽárníbezpečnost,hygienické
poŽadavky.Ty budou odpovídatp|atnépráVnÍúpravě,českýmtechnickýmnormám,projektové
povo|ení'
dokumentaci,
stavebnÍmu
zadáníVeřejnézakázkya tétosm|ouvě.K tomuse zhotovitel
zavaz$e pouŽíVatpouze materiálya konstrukcevyhovujícípoŽadavkůmk|adenýmna jejich

jakost a majÍcíproh|áŠení
o shodě d|e zákona č'2211997sb', o technickýchpoŽadavcíchna
předpisůa jeho
\^/robky
a o změně a dop|něníněktenichzákonů,Ve znění pozdějších
prováděcíchpředpisů.
sm|uvní
stranyse dohodlyna |.jakostidí|a.
Jakost dodáVaných materiá|ůa konstrukcíbude dok|adována předepsaným způsobem
při kontro|ních
proh|ídkách
a při předánía převzetÍ
dÍla'
článek |x. - staveniště
1 . objednate|předá zhotovite|i
staveniště
nejpozdějido 7 ka|endářních
dnůpo nabytíúčinnosti

smlouvy'o jehopředánía převzetí
Vyhotoví
sm|uvnÍ
stranyzápis'

2. Při předánístaveniŠtě
objednatelpřédázhotoviteli1 paréprojektové
dokumentacestavby.
je vymezen projektovoudokumentací'Pokud bude zhotovite|potřebovatpro
obvod staveniŠtě
jménem.
rea|izaci
dÍ|aprostorVětŠí,
zajistísi jej na V|astní
nákladya Vlastním
Vodné,siočné,
e|ektrickou
energiia da|šímédiaodebranápři prováděnídí|ahradízhotovite|'
Zhotovite|zabezpečí
na sVénákladyodběrnémístoa měřeníodběrumédií.
odběrná místabudou
po celou dobuvýstavbypřístupnáobjednatelia osoběvykonáva.jící
technickýdozorstavebnÍka.
je povinenzajistithlÍdánÍ
jsou jiŽ zahrnutyV ceně za
Zhotovite|
staveniště.
Nák|adyna ostÍahu
dÍ|o'
5. zhotovitel
se zavazujezce|avyk|idit
a Vyčistit
staveniště
do 7 dnůod sp|nění
dí|a(Vizč|'V||odst.3
tétosm|ouvy).Při nedodÉení
tohototermínuse zhotovite|zavazuje uhraditobjednate|iVeŠkeré
nákIadya Škody,
kterému tÍmVznik|y.
o.

Zhotovite| odpovídá za bezpeČnost a ochranu zdíavÍ Všech osob V prostorL
staveniště'
za bezpečný přÍstup na stavbu, za dodrŽování bezpeěnostních,hygienických
poŽárních
předpisů'Včetněprostoruzařízenístaveniště,a za bezpeěnostprovozuV prostoru
a
staveniště.

pořádek a čistotu'na svůj nák|ad
7. Zhotovite|se zavazuje udrŽovatna převzatémstaveniŠti
jeho ěinností'a to V sou|adus poŽadavkyuvedenými
odstraňovat
odpadya neóistotyvznik|é
předpisy'zejménaeko|ogickými
V projektové
dokumentacia příslušnými
a o Iikvidaciodpadů'
č|ánekx. - Prováděnídí|a
je povinen:
1 . Zhotovitel
jakostiza použitÍ
postupů,kteréodpovídají
práVnÍm
a) provéstdi|ořádně' Včasa V odpovídajÍcí
předpisům
ČR'
při provádění
b) dodrŽovat
dí|aujednání
tétosm|ouvy'říditse podk|adya pokynyobjednate|e
a poskytnoutmu poŽadovanou
dokumentacia informace,
c) provéstdl|ona svůjnákIeda sVénebezpeěí'
jednánítýkajících
d) účastnit
se na zák|aděpozvánkyobjednate|e
VŠech
se předmětného
dí|a,
předat harmonogramVýstavby.Zhotovite|je
e) před zahájenímdÍ|azpÍacovata ob'jednate|i
povinenharmonogramVýstavbyprůběŽněaktua|izovata aktua|izaceneprodleněpředkládat
objednateli.
povineninformovat
zhotovite|je
objednate|e
o skutečnostech
majícÍch
v|ivna p|nění
sm|ouvy,
a to
pracovníden poté,kdy přísIušnáskutečnostnastane nebo
neprod|eně,nejpozdějinás|edující
zhotovite|zjistí'Že by nastat moh|a.|nformacedle předchozívěý budou objednate||
zas|áni
poŠtou
(na adresu:starosta@nydek.cz)
elektíonickou
a nás|edněpísemně'Zhotovite|je povinen
informovat
objednate|e
zejména:
je
při prováděnÍdí|askrytépřekáŽkybránícířádnémuprovedenídí|a'Zhotovite|
a) zjistí-|i
povinennavrhnout
objednateIi
dalšípostup'
prací'
b) o případné
nevhodnostirea|izaceVyŽadovaných

c) zjistí.liV projektové
dokumentacistavbyd|eěl' |||'odst. 1 tétosm|ouvyVady.objednatelse na
zák|adě informacezhotovite|evyjádíi,zda budouvady odstraněny'ěi na provedenídí|ad|e
Vadnéprojektové
dokumentacetrvá. Pokud se objednate|rozhodneVady odstranita jejich
postupL
odstraněnÍ
budetrvatdé|eneŽtýden,dohodnouse zhotovite|
a objednate|
na da|Ším
Vady.
do dobyodstraněnÍ
prokopáVkám'
zhotoviteI
zabezpečí
VeškerápotřebnápovolenÍ
k uzavírkám,
záborůmkomunikací,
osazenía údrŽbuprovizorníhodopravníhoznačeníapod. d|e projektovédokumentaceVČetně
předáníspráVci.
organizace
dopravypo dobuVýstavby
a uvedení
do půVodního
stavuVčetně
,

zhotovite|zajistí stavbu tak' aby nedoŠ|ok ohroŽování'nadměrnémunebo zbytečnému
práVa práVemchráněnýchzájmůV|astníků
obtěŽování
oko|Ístavby,k omezovánÍ
sousedních
nemovitostí,
ke znečiŠtění
komunikacíapod' ZhotovitelV maximálnímÍře omezí hIučnost
a prašnosta zajistíěiŠtění
zpevněnýchp|och'
stavboupřípadněznečiŠtěných
stáVajících
Zhotovitelodpovídáza zajiŠtění
dostupnostiprolektové
dokumentacea Všechdok|adůpotřebných
k prováděnÍstavby dle stavebníhozákona' Projektovádokumentacea VýŠeuvedenédok|ady
přístupné
práce.
musíbýtna staveniŠti
kdyko|iv
V průběhu

o_

předmětya Výrobkyzabezpečitpřed
zhotovite|je povinenprovedenéstavebnípráce, zaíizovacÍ
poškozením
předánÍ
a krádeŽemi
aŽ do
dÍlak uŽivánÍ
objednate|i'
a to na V|astní
nák|ady'

7. Zhotovite|se zavazuje zajiŠťovat
VeŠkerémateriá|y a subdodáVky V sou|adu s pravidli
hospodářSkésoutěŽe a pÍsemněinÍormovatobjednate|eo dodáVkách' pracÍcha s|uŽbách
zajiŠtbvaných
subdodavate|i,
smlouvy nebo
a to VŽdy bezodk|adněpo uzavřenípříslušné
VystaveníobjednáVky'Písemná informaced|e předchozíVěty musí obsahovat mj. jmenovjté
uvedení
subdodavate|Ů,
činností'
kterébudouVykonáVat
a musíbýtdo|oŽena
kopiemipřísluŠných
Živnostenských
či jiných opÍáVnění
subdodavate|ů,
nezbytnýchpro Výkon těchto činnosti,
proh|áŠení
a originá|y
subdodavate|ů
o součinnosti
s koordinátorem
bezpečnosti
a ochranyzdraví
při práci na staveniŠti.
at.

Zhotovite|odpovídáza za'iištění
odbornéhoVedenístavby a odbornéhoprováděnípracopráVněnými
osobami,za dodržení
obecnýchtechnickýchpoŽadavků
na Výstavbua jiných
předpisů'
prováděcídokumentace
postup,plán
(techno|ogický
technických
za Vypracování
da|Ší
kontrolní
a zkušební
činnosti
apod.).

Zhotovite|se zavazuje realizovatpráce VyŽadující
zv|áštnízpůsobilostnebo povo|enípod|e
příslušných
předpisŮosobami'které
podmínku
tuto
sp|ňují'
.l0.Zhotovitelnejméně'l0 pracovních
dnů předemoznámísprávcůmsítía osobě VykonáVající
práci V ochranném
pásmučikříŽení
průběhu
technickýdozorstavebnÍka
těchtosítíke kontro|e
pracía převzetípřed zpětnýmzásypem.
,|1.Zhotovite|
je srozuměns tím,Že uhradí
jakouko|iv
opravuneboVýměnup|ynoucí
ze zhotovitelem
zaviněnéhopoškozeníinŽenýrské
sítě.Zhotovite|
si je rovněŽVědomtoho,Že nese Veškerárizika
a náhradyškodz tohop|ynoucí'
.l2. Zhotovitelvyzve osobu VykonáVající
technickýdozor stavebníkaprokazate|nou
formoune.|méně
pracovní
předem
prověření
postupempři zhotovovánídí|a
3
dny
k
kva|ityprací'jeŽ budoudaIšÍm
zakryty.

Y.

V případě'Že se na tuto Výzvu osoba VykonáVající
technickýdozor stavebníkabez váŽných
důVodůnedostaví,můŽezhotovite|pokračovatV prováděnídÍla po předchozímpísemném
upozorněníobjednate|e
a předmětnépráce zaknýt'Bude.|iV tomtopřípaděobjednate|dodatečně
poŽadovatjejichodkrytí'je zhotovite|povinentoto odkrytíprovéstna nák|adyobjednate|e.
Pokud
se VŠakzjistí,Že práce neby|yřádně provedeny,nese Veškeré
nák|adyspojenés odkrytímprací'
opravouchybnéhostavua nás|ednýmzakrytímzhotovite|.
13. Pokud zhotovite|osobuVykonáVajÍcí
technjckýdozor stavebníkaprokazate|nou
formouk převzetí
pracípředjejichzakMÍmnevyzve'případněosobaVykonáVající
technickýdozorstavebníkapráce
nepřevezmea nedá písemný
zápisemdo stavebního
souh|askjejichzakrytí
deníku'je zhotovite|
povinenna VýzVuobjednate|epřípadnéjiŽ zakrytépráce odknýt.V tomto případěnese VeŠkeré
nák|adyspojené
s odkrytím'
opravouchybného
stavua nás|edným
zakMÍmzhotovitel'

14. Zhotovite|písemně Vyzve kromě osoby VykonáVající
technickýdozor stavebníkai správce
podzemníchVedenía inŽenýrských
sÍtídotčených
stavbouk jejichkontro|ea převzetía zjištěnou
skutečnost
nechá potvrditzápisem Ve stavebnímdenÍku.Zhotovite|před jejichzakrytÍmzajistína
sVénák|adygeodetickázaměření,která nejpozdějipřed dokončením
dí|anebo jeho částipředá
objednateli.
15. zhotovite|se zavazuje po celou dobu rea|izacestavby aktjvně spo|upracovats projektantem
při reaIizacistáVby'
a osobouVykonáVajícÍ
činnostautorského
dozoruprojektanta
16' V přÍpadězjiŠtění
rozporup|atnéprojektové
dokumentacese skuteÓnostína stavběje zhotovite|
povinenzjiŠtěné
rozporyřeŠit
Ve spoluprácis projektantem,
a to bezodk|adně'
17' V přÍpadě'Že zhotovite|bude pouŽívat
stavebnístroje'kteréVyVo|áVají
vibracea otřesy' zajistísi
taková opatření,aby na blízkýchstáVajícíchobjektechnedoŠ|o
VIiVemstavebníěinnosti ke
případěponesep|nouodpovědnost
škodám'V opačném
za způsobené
škodya tytoŠkody
uhradí'
práce(h|uk'píach)budourea|izovány
pouzepo předchozím
18' Bourací
oznámení
objednateli.
.19.Vsou|adu se zákonem č. 309/2006Sb., ktenýmse upravujída|šípoŽadavkybezpečnosti
a ochranyzdravípři práci V pracovněpráVních
vztazícha o zajiŠtění
bezpečnosti
a ochranyzdraví
při ěinnosti nebo poskytovánísluŽeb mimo pracovněpráVní
vztahy (zákon o za'iištění
da|ších
podmínek
předpisů
bezpečnosti
a ochranyzdravípři práci),Ve zněnÍpozdějších
/dálejen ''zákon
č. 30912006sb...i se zhotovite|zavazlje k součinnostis koordinátorembezpečnostia ochrany
(dá|ejen ',koordinátor
zdravipři práci na staveništi
BoZP.).
je povinenzavázat k součinnosti
Zhotovite|
s koordinátoremBoZP VšechnysVésubdodavate|e
a
osoby,kterébudouprovádětčinnosti
na staveništi.
povinnosti,kterému uk|ádázákon č.309/2006sb., zejména
zhotovite|se zavazujep|nitVeŠkeré
povinnostdodrŽovánÍ
p|ánubezpečnosti
a ochranyzdravípři práci (dá|etéŽ''BozP..)na staveniŠti,
jeho aktua|izace'
povinnost
povinnostúčasti
pokynů
ná kontrolních
dnech BoZP a dodrŽovánÍ
koordinátoraBoZP na staveništi'
20. Zhotovite|je povinen předat koordinátoroviBozP nejpozději8 dnů před zahájenímpracÍna
staveništipísemněinformacio fyzickýchosobách. kterése mohou zd|Žova|na staveništi,a to
Včetnězaměstnancůsubdodavate|ů
zhotovite|e,
osob VykonáVajících
na stavbě autorskýdozor,
inŽenýrskoua investorskoučinnosta osob opráVněnýchjednat za objednate|eVe Věcech
technickýcha rea|izacestavby.Zhotovite|je povinenbezodk|adněnah|ásitkoordinátoroviBoZP
písemnězměnu těchtoosob. Informaced|e prvéa druhéVětytohotoodstavcezhotovite|zároveň
předá V kopii objednateli.V případě' Že zhotovite|povinnost dle tohoto odstavce nesp|nÍ
přís|uŠnými
a objednate|i
V dŮs|edkutoho Vznikneškoda(např. uhrazenímsankcíu|oŽených
povinen
plném
spráVnÍmi
úřady)'
budezhotovite|
rozsahuuhradit.
objednate|i
tutoškoduV
2'l. Zhotovite| předá objednate|ipouŽitý demontovaný materiál' objednate| sdě|í zhotoviteli
předstihu,o ktenýmateíiálsejedná a kdy poŽadu'je
předání.
V dostatečném
č|ánekx|. - stavebnídeník,deníkvíceprací
a méněprací,
bezpečnostní
deník
STAVEBNÍDENÍK
1' zhotovite|je povjneno Všechpracícha činnostechprováděnýchV souvislostise stavbouVést
stavebnídeníkV souladuse stavebnímzákonem.stavebnídenÍkmusí obsahovatVeškeré
obsahovéná|eŽitosti
a musíbýt Vedenzpůsobem
d|evyh|ášky
č' 499/2006sb., o dokumentaci
práce.
staveb'stavebnídeníkmusÍbýtpřÍstupný
na staveništi
kdyko|iv
V průběhu
2. Dennízáznamyo prováděnýchpracíchse do deníkubudouzapisovatčite|ně,
zásadně V den' kdy
by|y tyto práce píovedenynebo kdy nastaIyoko|nosti,kteréjsou předmětemzápisu. Zápisy
prvnístránky
V deníkunesmíbýtpřepisovány,
nečite|ně
Škrtány
a z deníkunesmíbýtVytrhovány
s originá|nÍm
textem.Při denních
záznamechnesmíbýtVynechána
Vo|námísta.KaŽdýzápis musí
býtpodepsánstavbyvedoucím
zhotovite|e
nebojehozástupcem'
3. Do stavebního
denÍkubudouzapsányVšechny
Jedná
skuteČnosti
souvisejÍcÍ
s plněnímsm|ouvy.
se zejména
o:
a) časovýpostuppracía jejichkva|itu,

b) druhpouŽitých
materiálů
a techno|ogiÍ,
c) zdůVodněnÍodchy|ek V postupech prací a V pouŽitých materiá|ech oproti reá|izační
dokumentacistavby,da|šíúdaje,kterésouvisís hospodárností
práce,
a bezpečností
d) stanovení
termínů
k odstranění
zjiŠtěných
Vada nedodě|ků.
4' ob'iednatela jím pověřenéosoby jsou opráVněnystavebnídeník kontro|ovat
akzápisům
připojovatsVéstanovisko.Do denÍkuje opráVněnaprovádětzáznamy tákéosoba VykonáVa,jící
technickýdozorstavebníka,
autorskýdozora koordinátorBoZP'
5. Zhotovite|
umoŽnívyjmoutzmocněnému
prvýprůpisdennÍch
zástupciobjednate|e
záznamůze
stavebního
deníkupři prováděné
kontro|ní
činnosti'
6. V případě nesouh|asného
stanoviska k provedenémuzápisu od zmocněných zástupců
objednate|eje stavbyvedoucízhotovite|epovinendo 3 pracovnÍchdnůpřipojitk záznamu sVé
písemné
stanovisko'Pokudtak neuČiní,
má se za to,Že s obsahemzáznamusouh|así.
7. Nebude-liobjednate|souh|asits obsahemzáznamuVe stavebnímdeníku'vyznačínámitkysvým
je povinenobjednatelpísemněprovést
zápisem do stavebnÍho
deníku.Kzápisůmzhotovite|e
připomínky
VŽdydo jednohotýdne,jinakse předpokládá
souh|asné
stanovisko.
zhotovitel
se Však
zavazujejeŠtěpřed uplynutím
tétolhůtyprokazate|ně
Vyzvatzmocněnéhozástupce objednate|e
připomínek.
k provedení
prvý průpispředán poštou,zaš|esVé
V případě'Že bude objednateli
námitkydoporučeným
dopisemzhotovite|i
do jednohotýdneod doručení
záznamu'V případě,Že
tak neučiní.
má se za to' Že s obsahemzáznamusouh|así.
DENÍKV|cEPRAoíA MÉNĚPRAcl
povedemimoV|astního
8. Zhotovite|
stavebního
deníkuideníkVíceprací
a méněprací.
odsouh|asení
náVrhui VlastníhoprovedeníVÍceprací
a neprovedení
méněprací
V tomto deníkumusí být
potvrzenozhotovite|em'
poektantem'
objednate|em
a generá|nÍm
předchozími
9. ReŽimtohotodeníkuse přiměřeněřídÍ
ustanovenÍmi
o stavebním
deníku.
BEZPEČNosTNÍ
DENÍK
je dá|eopráVněnVyjadřovat
10' Zhotovite|
se k zápisůmdo bezpečnostního
deníku'ktenýke stavbě
povede koordinátorBozP a je povinenneprod|eněrespektovatpoŽadavkykoordinátoraBoZP
V deníkuuvedené.
11. ReŽimtohotodeníkuse přiméřeně
řídípředchozími
ustanovenÍmi
o stavebním
deníku.
12' zápisem Ve stavebnímdeníku,bezpečnostním
deníkua denÍkuVícepracía méněpracíne|ze
obsahtétosm|ouWměnit.
č|ánekx||.- Předánídí|a
1 . PřejímacÍ
řÍzení
budeobjednate|em
písemné
zahájenodo 10 pracovních
dnůpo obdÉení
VýzVy
zhotovitele.
Dobaod zahájenípřejÍmacího
řízenÍ
(převzetím
do jehoukončení
dí|aVe smysluodst'
2 tohotoě|ánkunebo]ehonepřevzetím
Ve smysluodst.3 tohotoč|ánku)
se nepoČítá
do |hůt}
p|nění
d|eč|'|V odst.1 tétosmlouvy'
objednate|
se zavazujedí|opřevzítV připadě,Že bude předánobez Vad a nedodě|ků
bíánících
jehořádnému
uŽíVání.
o předáníapřevzetí
dílazhotovite|
sepíšeprotoko|.
Pokud objednate|dílo nepřevezme'protoŽedí|oobsahujevady nebo nedodě|kybránÍcíjeho
je povinentytoVadya nedodě|kyV předáVacímprotoko|u
řádnémuuŽívání'
specifikovat'
Bylo-|idí|opřevzatos vadamia nedodě|ky
nebránícími
řádnémuuŽíVání
dí|a,budeo odstraněni
těchtoVad a nedodě|ků
sm|uvními
stranamisepsán zápis, kterýpodepÍší
opráVněnízástupci
sm|uvních
stran.TeprvetímtobudedÍ|osp|něno- tj. předánoaŽ okamŽikem
odstraněnÍ
Vad a
provedením
nedodělků.
5. Zhotovitelje povinenprovéstpředepsanézkouŠky
d|e p|atnýchpráVníchpředpisůa technických
norem.Uspěšnéprovedení
těchtozkoušekje podmínkoupřevzetídÍ|a.
o_ Dok|ady
o řádnémprovedení
dí|ad|etechnických
norema předpisů,
o provedených
zkouškách,
pod|etétosm|ouvyVěetněproh|áŠení
atestecha da|ší
dokumentaci
o shodě a dokladůnutných

předá objednate|i
při předánÍdÍ|a.Pokudzhotovitel
kzískáníko|audaČního
souh|asuzhotovite|
objednate|i
dok|adyd|e předchozíVěty nepředá,objednate|
dí|onepřevezme.Předánímdí|a
objednate|i
nenízhotoviteI
zbavenpovinnosti
dokIadyna VýzVuobjednate|e
dop|nit'
prohlídkystavby
7. Zhotovite|se zavazujezúčastnit
se na VýzVuobjednate|ezáVěíečné
kontro|ní
pod|estavebnÍho
zákona.
č|ánekx|||.- záručnípodmínkya vady dí|a
L

poŽadavkům
příslušným
Dí|omá Vady'jestliŽe
neodpovídá
uvedeným
Ve sm|ouVě,
'jehoprovedení
práVnÍm
předpisům,
normámnebojinédokumentaci
Vztahující
se k provedení
dílanebo pokud
neumoŽňuje
uŽíVání,
k němuŽby|ourčeno
a zhotoveno.
Zhotovite|
odpovídá
za Vady'.jeŽ
má dÍloV doběpředánÍ
a převzetí
objednatelem,
a za Vady,které
se na dí|eprojevíVzáruěnídobě. za Vady díla,kterése projevÍpo záručnídobě, odpovidá
porušení
zhotoviteI
tehdy,pokudje jejichpříčinou
zhotovite|ovy
smIuvní
nebozákonnépovinnosti'

J.

Á

Zhotovitelposkýuje na provedenépráce a dodáVky,pokud nejsou uvedeny V odst' 4 tohoto
č|ánku,
zárukuza jakostV dé|ce5 |et'
VeŠkeré
dodáVkystrojů,zařÍzenítechnologie,předmětypostupnéspotřebymajízáruku shodnou
se zárukouposkytovanou
Výrobcem,nejméně
Však24 měsíců.
Záručnídoba běŽí ode dne převzetÍřádně provedenéhodí|a (tj. bez Vad a nedodě|ků)
ob.jednatelem.
VeŠkeré
Vady dílabude objednate|povinenup|atnitu zhotovite|ebez zbytečného
odkladupoté,
kdyVaduzjistil'a to formoupísemného
oznámení(za písemné
oznámení
se povaŽuje
i oznáme.'
faxemneboe-ma;lem),
obsahujícího
co nejpodrobnější
specifikacizjiŠtěné
Vady.objednate|bude
VadydÍlaoznamovat
na:
+420595174190nebo
a) faxové
čís|o:
b) e-mail:martin.szkandera@zowada.cz
nebo
c) adresu:Plk.Ve|ebnovského
180,Jab|unkov
73991
Jakmi|eobjednate|
odeš|etotooznámení'budese mÍtza Ío,Že poŽadujebezp|atné
odstraněn.
jlnak'
Vady,neuvede.|i
V oznámení

7. zhotovjte|
zapoČne
s odstraněním
vadynejpozději
do 7 dnůode dne doručení
oznámenío Vadě'
pokudse sm|uvní
písemnějinak.V případěhaváriezapočnes odstraněním
stranynedohodnou
Vadyneodk|adně,
nejpozději
do 48 hodinod doruěení
oznámenío vadě.NezapočneJi
zhotovite|
s odstraněnímVady ve stanovené|hůtě'je objednate|opráVněn zajistit odstraněníVady na
nákladyzhotovite|e
u jinéodborné
osoby.Vada budeodstraněnanejpozději
do 30 dnůode dne
doručení
oznámenío Vadě,V případěhavárienejpozději
do 96 hodinod doručení
oznámenío
jinak. Mys|ím,
pÍsemně
Vadě,pokudse sm|uvní
stranynedohodnou
Že Vyhovuje
8. Na provedenouopravuposkytnezhotovite|zárukuza jakost ve stejnédélced|e odstavce3 a 4
tohotoČ|ánku
smlouvy.
c|ánek x|V. - odpovědnost za škodu
1 . NebezpeěíŠkodyna zhotovovaném
dÍ|enese zhotovite|V plnémrozsahu aŽ do dne převzetÍ
jehořádnému
provedeného
dílabez Vada nedodělků
bránícÍch
uŽíVání
objednatejem.
ZhotoviteInese odpovědnostpŮVodceodpadů,zavazujese nezpůsobovat
únikropných,toxických
čijiných
|átekna stavbě'
škod|ivých
Ó . Zhotoviteljepovinenučinit
Veškeráopatřenípotřebnák odvráceníŠkody
nebo k jejímuzmknění.

je povinennahraditobjednate|i
Zhotovitel
V p|néVýšiškodu'kteráVznik|apři realizacia uŽíVání
porušení
povinností
dí|aV souvis|osti
nebojakodůsledek
a záVazků
zhotovite|e
dIetétosmIouvy'
Zhotovite|
se zavazuje,Že po ce|oudobu p|něnísvéhozávazkuz tétosmlouvybude mítna Vlastn
náklady sjednáno pojištěníodpovědnostiza Škoduzpůsobenoutřetím osobám Vyp|ývající
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,l0mi|.Kč.
předmětup|nění
z dodáVaného
s |imitem
č|ánekxV. - Bankovnízáruka
1' Nejpozději
V den předánídokončeného
dí|apředázhotovitel
objednate|i
bankovní
zárukuVe Výši
.100tis. Kč'která bude s|ouŽitjako jistinapro případporušení
povinností
zhotovite|eVyplýVajících
z ěl. Xl|l odst'3 a 4 tétosmlouvy.BankovnÍ
zárukabudeu zadavate|e
u|oŽenapo celouzáruční
dobua budekaŽdýrok krácenapoměrnouěástíVŽdyk Výročnímu
dni předánídí|a.Částism|ouvy
pokutnejsoutímtoustanovením
týkající
za vady neboVýŠe
se odpovédnosti
sm|uvních
dotěeny.
Č|ánekxv|. - sankčníujednání
je povinenzap|atit
pokutuve výŠi
2. Zhotovite|
sm|uvní
10.000'-Kě za kaŽdýizapočatý
objednate|i
den prod|ení
s předáním
di|abez Vada nedodě|ků.
3. Pro případprod|eníobjednate|ese zap|acenímopráVněněÚčtované
ceny nebo její části se
její
píod|ení
z
Ve
z
nebo
za
sjednáVáúrok
výŠi
0'05% Účtované
ceny
Části kaŽdýden prod|ení'
4. V případěprod|ení
s vyk|izením
a VyčiŠtěním
staveništěse zhotovite|zavazujeuhraditobjednate|i
pokutuVe Výši0'05 yoz cenyza dÍ|ovčetněDPH za kaŽdýizapočatýden prodlení'
Sm|uvnÍ
5. V případěnedodťŽení
stanoveného
termínuk odstÍanění
Vady nebo termínupro zapoÓetípracÍ
pokutuVe Výši5.000'- Kč
povinenzap|atitobjednate|i
s odstraněním
Vadyje zhotovite|
sm|uvní
prod|ení.
za kaŽdÝi zapoéatý
den
poruŠí
6. V případě'Že zhotovite|
svou povinnoststanovenou
V č|.X odst. 19 tétosm|ouvy,bude
zhotovite|i
objednatelem
úÓtovánasmluvnípokutave výŠi.l0.000'- KÓ za kaŽdýzjištěnýpřípad'
7' V případě'Že závazek provéstdí|ozaniknepřed řádnýmukončenÍm
dÍ|a,nezanikánárok na
pokutu,pokudVznik|dřÍVějšÍm
porušením
povinnosti.
smIuvní
8' Zánik závazku pozdnímsp|něnímneznamenázánik nároku na smluvnípokutuza prodlení
s p|něnÍm.
pokutyzaplatÍ
povinnástrananezáVis|e
9. sjednané
na zaviněnía na tom'zda a V jakéVýŠi
sm|uvní
Vzniknedruhéshaněškoda.
10. smluvnípokutyse nezapočítáVají
na náhradupřípadněvznik|éškody'Náhradu Škody|ze
pokutyV plnéVýši'
Vymáhatsamostatně
Ved|esmluvnÍ
c|ánek xV||.- zánik sm|ouvy
1' sm|uvní
stranymohouukončit
sm|uvnÍ
VztahpÍsemnou
dohodou.
porušení
2' smluvnístranyjsou opráVněnyodstoupitod sm|ouvyV případějejíhopodstatného
přičemŽ
podstatným
porušením
druhousmIuvní
stranou,
sm|ouvy
se rozumízejména:
a) neprovedení
dÍ|aV doběplněnÍ
dleč|.lV' odst.1 tétosm|ouvy'
pokynůobjednate|e,práVnÍchpředpisůnebo technickýchnorem ýkajícíchse
b) nedodrŽenÍ
provádění
dí|a'
c) nedodrŽení
smluvních
ujednání
o záruceza jakost'
po druhéVýzVězhotovite|e
d) neuhrazení
ceny za dí|oobjednate|em
k uhrazenÍ
dluŽné
částky'
přičemŽ
prvníVýzVy.
druháVýzVanesmínásledovat
dříVeneŽ30 dnůpo doručení
3. Pro Účely této sm|ouvy se pod pojmem ,,bez zbytečnéhoodk|adu..uvedeným v $ 2002
zákoníkurozumÍ
občanského
do 14-tidnů,.'
'nejpozději
4' V případězániku závazku před řádným sp|něnímdí|abude zhotovite|povinen ihned předat
objednate|inedokoněené
dí|oVčetněVěcí,kteréopatři|a kteréjsou součáStí
díla a uhraditmu
přÍpadněVznik|ouŠkodu.sm|uvnístrany uzavřoudohodu,Ve kteréupravíVzájemnápráVa
a oovinnosti.
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č|ánekxvl||.- závěrečnáujednání
1.

Změnitnebo dop|nitsm|ouvumohousm|uvní
které
stranypouze formoupísemných
dodatků,
budou Vzestupněčís|ovány'
Výs|oVněproh|áŠeny
za dodatek této sm|ouvya podepsány
opráVněnými
zástupcismIuvnÍch
stran.
sm|ouvanabýVáp|atnosti
a úěinnosti
dnem,kdy Vyjádření
souh|asus obsahemnáVrhusm|ouvy
dojdedruhésmIuvní
straně.

ó . sm|ouvaje Vyhotovena
Ve ltyřech ste.inopisech
s platnostÍ
originálupodepsaných
opráVněným

zástupcism|uVních
stran,přičemŽ
kaŽdáze sm|uvních
stranobdrŽí
dVěVyhotovenÍ'

4' Zhotovite|nemůŽebez souh|asuobjednate|epostoupitsVá práVa a povinnostip|ynoucí
ze sm|ouvytřetíosobě.
5 . D|e s 2 e) zákona č. 32012001Sb., o finanční
kontroleVe Veřejnésprávě je zhotovite|osobou

povinnou
při Výkonufinanční
kontroly'
spoIupŮsobit

Že si smlouvupředjejímpodpisempřečetly
6 . sm|uvní
stranyshodněproh|ašujÍ'
a ze by|auzavrena

po Vzájemném
pro'lednání
pod|ejejichpravéa svobodné
niko|iv
Vů|eurČitě,
VáŽněa srozumite|ně,
podmínek,
v tÍsninebo za nápadnénevýhodných
a Že se dohod|yo ce|émjejímobsahu,coŽ
stv|zujísVýmipodpisy.

7. NedÍ|nou
souěástí
smlouvyjsoutytopřÍIohy:
stavby
Pří|oha
č.1:Souhrnnýrozpočet
Pří|oha
č.2: Seznamsubdodavatelů

V N ý d k u d n8e, 7 .

b(

V Jablunkově
dne
za zhotovitele:

za objédnatele:

Zuu"

tl'íg!

l2

ť.í /, zr,

KRYCI LIST ROZPOCTU
F

oKEll

A

Název stavby

A

JKso

Ečo

Název otiekfu

Mí§to

lč

DÉ

Objednáel
Projektant

]"***r,

Zho{ovitel

RozpočetčísbZpracoval

Dne
.05.20,13

Měmé a úěelovéjednoťry
Počet

Náklady/

1

mj.

Náklaůll mj,

Počet

0

0,00

0

Rozpočtovénáklady

A

:Zátladní rozp. náklady
Hsv

,|

Dodávlry

655 678,28

B

t

Po&t

Nákladyl1 mj.

0,00

CZK

c

;Doplňkové náklady

Náklady na umí§tění shyby

0 í3 zařízenístaveniště

8 Píáce pňesčas

0,00

0

0,0ť/o

Montáž

9 Bez pevné podl.

14 Mimostav, doprava

0,00o/o

Do<lávky

,0 Kultumí památka

15 Územní v{ivy

0,0ť/o

4

Montáž

l1

16 )rwoaní vlivy

0,00%

5

)odávky

17

3$arlí

6

uontá;ž

1

NUS z rczpočttt

1

l{us (ř. í3-í8)

22

Cstabí náklať

2
3

7
20

Psv

nil(ř. í6)

1277 219,54

Hzs

12

Dil (ř.8-íí)

21 Kompl. čin$ost

Proielctant

D
23

Razítko

Datum a podpis

,/

Dafum a podpi§

ňň,,-

"*l§**srgg,,,

z,9,l[fJ?ílň,

i ť;

Í:8,'JriilTJÍ8i

0,tr/o

Icelrovc náklady
Součet7.12,1*22

24 DPH í5,(X) %

ffi,!r"

Objednatel

zhotovitel

/1J

IFEF HÝoer

z

ó/oZ 1714 154,19

DPH 21,00

26

Cena s DPH (ř.21-25|

Pňpočty a odpočty

27 Dotl&ky ob|ednatele

1ě

2a l(ouzavá dolož*a
29 Zvýhodněni

stíana 1 z

1

+ _

1277 219,54

O,fr)

25

E

0,00

268216,,10

í 545185,64

ZADÁNÍ
Stavba:

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN SEVERNÍ FASÁDY ZŠ A MŠ NÝDEK

Objekt:

Datum: 7.5.2013
JKSO:

P.Č.

KCN

Kód položky

Zkrácený popis

MJ

Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

1

2

3

4

5

6

7

8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

113106121

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z
betonových nebo kamenných dlaždic

3

Svislé a kompletní konstrukce

311272323

Zdivo nosné z pórobetonových přesných hladkých
tvárnic tl 300 mm hmotnosti 500 kg/m3

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

612142001

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2

22,000

150,00

3 300,00

612381021

Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm
vnitřních stěn

m2

22,000

120,00

2 640,00

620991121

Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem
plastických maltovin z lešení

m2

162,000

5,00

810,00

621142001

Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2

82,000

160,00

13 120,00

7 011

621531021

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm
včetně penetrace vnějších podhledů

m2

82,000

300,00

24 600,00

8 014

629995101

Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou

m2

432,000

5,00

2 160,00

622211031

Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových
desek tl do 160 mm

m2

433,500

530,00

229 755,00

283760170

deska fasádní polystyrénová soklová 1000 x 500 x
100 mm

m2

10,302

110,00

1 133,22

283760190

deska fasádní polystyrénová soklová 1000 x 500 x
140 mm

m2

30,600

320,00

9 792,00

283759510

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x
140 mm
m2

401,268

150,00

60 190,20

622211001

Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových
desek tl do 40 mm

m2

56,800

520,00

29 536,00

283759300

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x
20 mm
m2

43,493

23,00

1 000,34

15 283

283759310

deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x
30 mm
m2

16 011

622252002

Montáž ostatních lišt zateplení

m

17 590

590516340

lišta zakládací LO 143 mm tl.1,0mm

18 590

590514800

rohovník Al 10/10 cm bal. 2,5 m

19 590

590514920

20 590
21 590

1 221

2 011

3 011
4 011
5 011
6 011

9 011
10 283
11 283
12 283
13 011
14 283

805 208,90
540,00

m2

18,000

30,00

540,00
22 425,00

m3

6,500

3450,00

22 425,00
680 421,74

14,160

35,00

495,60

631,300

13,00

8 206,90

m

47,670

50,00

2 383,50

m

205,380

10,00

2 053,80

lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m

m

86,468

25,00

2 161,70

590514940

lišta parapetní PVC UV 10, 2 m

m

81,848

33,00

2 700,98

590515180

začišťovací páska okenní PVC profil 9 mm dl 1,4m

m

241,500

15,00

3 622,50

622531021

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm
včetně penetrace

m2

438,000

290,00

127 020,00

23 014

629451112

Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do
300 mm - vnější parapety

m

78,000

55,00

4 290,00

24 011

620471401

Vnější omítka dekorativní - sokl

m2

38,000

415,00

15 770,00

25 011

632450124

Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze
suchých směsí provedený v pásu

m2

82,000

260,00

21 320,00

26 011

632481213

Separační vrstva z PE fólie

m2

89,000

20,00

1 780,00

27 283

283292230

separační a dřenážní rohož

m2

89,000

160,00

14 240,00

28 011

642942831

Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do
10 m2 na montážní pěnu
kus

2,000

650,00

1 300,00

22 011
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ZADÁNÍ
Stavba:

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN SEVERNÍ FASÁDY ZŠ A MŠ NÝDEK

Objekt:

Datum: 7.5.2013
JKSO:

P.Č.

KCN

Kód položky

Zkrácený popis

MJ

Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

1

2

3

4

5

6

7

8

47520,00

95 040,00

553413520

dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 2200 x 3000
mm

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

941941042

Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m
v do 30 m
m2

627,000

50,00

31 350,00

941941292

Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do
1,2 m v do 30 m za první a ZKD měsíc použití

m2

627,000

25,00

15 675,00

941941842

Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do
1,2 m v do 30 m

m2

627,000

30,00

18 810,00

968062377

Vybourání dřevěných rámů oken a dveří zdvojených
včetně křídel pl přes 4 m2

m2

101,000

95,00

9 595,00

975043121

Jednořadové podchycení stříšky pro zatížení do
1000 kg/m

m

30,000

320,00

9 600,00

35 013

979011111

Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé
podlaží

t

11,211

160,00

1 793,76

36 013

979011121

Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží t

11,211

110,00

1 233,21

37 013

979081111

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

t

11,211

140,00

1 569,54

979081121

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km
přes 1 km
t

168,165

13,00

2 186,15

39 013

979082111

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do
10 m
t

11,211

150,00

1 681,65

40 013

979098191

Poplatek za skládku - netříděné

t

11,211

350,00

3 923,85

99

Přesun hmot

998011003

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

t

27,525

160,00

29 553

30 003
31 003
32 003
33 013
34 013

38 013

41 011

kus

2,000

97 418,16

4 404,00
4 404,00

PSV

Práce a dodávky PSV

764

Konstrukce klempířské

42 764

764311821

Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon
do 30° plocha do 25 m2
m2

89,000

30,00

2 670,00

43 764

764171301

Krytina hladká kovová s upraveným povrchem

m2

89,000

540,00

48 060,00

44 764

764410850

Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm

m

58,000

20,00

1 160,00

45 764

764711115

Oplechování parapetu plech kovový s upraveným
povrchem rš 330 mm

m

78,000

330,00

25 740,00

46 764

764454803

Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm

m

24,000

22,00

528,00

47 764

764751112

Odpadní trouby kovové s upraveným povrchem
kruhové rovné 100 mm

m

3,500

340,00

1 190,00

48 764

764751113

Odpadní trouby kruhové rovné D 120 mm

m

24,000

360,00

8 640,00

49 764

764751122

Odpadní trouby spodní díl 100 mm

kus

1,000

160,00

160,00

50 764

764751133

Odpadní trouby koleno D 120 mm

kus

4,000

180,00

720,00

51 764

764751167

Odpadní trouby mezikus odskoku D 120 mm

kus

2,000

195,00

390,00

52 764

764751171

Odpadní trouby lapač nečistot universální

kus

3,000

650,00

1 950,00

53 764

764761121

Žlaby kovové s plastickým povrchem podokapní
půlkruhové velikost 125 mm

m

30,000

335,00

10 050,00

54 764

764761171

Žlaby čelo půlkruhové velikost 125 mm

kus

2,000

120,00

240,00

55 764

764761231

Žlaby kotlík k půlkruhovým žlabům velikost 125 mm kus

1,000

290,00

290,00

998764103

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v
objektech v do 24 m

1,189

920,00

766

Konstrukce truhlářské

624970000

Těsnění spár otvorových prvků certifikovaným
hydroizolačním a parotěsným systémem

56 764

57 014

455 018,64
102 881,88

t

1 093,88
315 063,94
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m

292,000

50,00

14 600,00

ZADÁNÍ
Stavba:

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN SEVERNÍ FASÁDY ZŠ A MŠ NÝDEK

Objekt:

Datum: 7.5.2013
JKSO:

P.Č.

KCN

Kód položky

Zkrácený popis

MJ

Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

1

2

3

4

5

6

7

8

58 766

766621212

Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5
do 2,5m s rámem do zdiva

m2

158,000

280,00

44 240,00

59 611

611439720

okno plastové 2křídlové 260x210 cm

kus

4,000

9239,00

36 956,00

60 611

611439710

okno plastové 2křídlové 240x210 cm

kus

20,000

8787,00

175 740,00

61 611

611440180

okno plastové pevně zasklené 260x210 cm

kus

4,000

6118,00

24 472,00

62 766

766694113

Montáž parapetních desek laminovaných šířky do 30
cm délky do 2,6 m
kus

28,000

120,00

3 360,00

63 607

607941030

deska parapetní vnitřní 0,3 x 1 m

m

68,800

210,00

14 448,00

64 607

607941210

koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm

kus

56,000

18,00

1 008,00

998766103

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v
objektech v do 24 m

t

0,387

620,00

767

Konstrukce zámečnické

66 767

767112811

Demontáž stěn s výplní skla šroubovaných

m2

78,000

180,00

67 767

767649191

Montáž dveří - samozavírače hydraulického

kus

2,000

100,00

200,00

68 549

549172650

zavírač dveří hydraulický

kus

2,000

1200,00

2 400,00

69 767

767649193

Montáž dveří - stavěče křídel

kus

4,000

20,00

80,00

70 549

549163630

stavěč dveří bílý,zlatý,stříbrný

kus

4,000

550,00

2 200,00

71 767

767649194

Montáž dveří - madla

kus

2,000

20,00

40,00

72 562

562164100

madlo kyvných dveří 50 cm

kus

2,000

2500,00

5 000,00

73 767

998767101

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 6 m

t

0,011

620,00

783

Dokončovací práce - nátěry

783195242

Nátěry vodou ředitelné OK barva dražší matný
povrch 1x antikorozní a 2x email

m2

10,000

180,00

783201811

Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí
oškrabáním

m2

10,000

90,00

784

Dokončovací práce - malby

784453621

Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné
dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m

65 766

74 783
75 783

76 784

239,94
23 966,82
14 040,00

6,82
2 700,00
1 800,00
900,00
10 406,00

m2

242,000

43,00

10 406,00

M

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

77 921

210293002

Výměna držáků nebo svorek hromosvodů

kus

12,000

35,00

420,00

78 354

354414150

podpěra vedení PV 1b 15 do zdiva 150 mm

kus

12,000

75,00

900,00

79 741

743621110

Demontáž a montáž drát nebo lano hromosvodné
svodové D do 10 mm s podpěrou

m

24,000

28,00

672,00

80 314

314537120

lano ocelové

kg

20,000

125,00

2 500,00

81 741

743991100

Měření zemních odporů zemniče

kus

2,000

850,00

1 700,00

OST

Ostatní

82 R

R-01

6 192,00
6 192,00

10 800,00

Prodloužení přesahu střechy - odhad

Celkem

soub
.

2,000

5400,00

10 800,00

1 277 219,54
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN SEVERNÍ FASÁDY ZŠ A MŠ NÝDEK
Objekt:

Objednatel: Obec Nýdek, č.p. 281, 739 96 Nýdek
Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 7.5.2013

Kód

Popis

Dodávka

Montáž

Cena celkem

Hmotnost celkem

Suť celkem

1

2

3

4

5

6

7

HSV

Práce a dodávky HSV

1
3
6
9

Zemní práce
Svislé a kompletní konstrukce
Úpravy povrchů, podlahy a osazování
výplní
Ostatní konstrukce a práce-bourání

99

Přesun hmot

PSV

Práce a dodávky PSV

764
766
767
783
784

Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Dokončovací práce - nátěry
Dokončovací práce - malby

M

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

OST

Ostatní

10 800,00

Celkem

1 277 219,54

805 208,90
540,00
22 425,00
680 421,74
97 418,16
4 404,00

455 018,64
102 881,88
315 063,94
23 966,82
2 700,00
10 406,00

6 192,00
6 192,00
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