SMLOUVA O DI LO
vzavřen^

dle $ 2586 a násl. zákona č .89/ 2012 Sb., obč anský zákonil< v platné m znění

Smluvní stfany:
1.

Město Týnec nad Sázavou
K Náklí 404,257 4I Týnec nadSázavou

se sí dlem

I Č : 00232904 DI Č : CZ0O2329O4
zastoupené Mgr. Maninem l(adtnož kou, starostou města
kontaktní osoba ve věcech teclrnických:
Bankovní spojení : Č eská Spořitelna, a.s.' č . ú č tu:320082359 / OB00
jako objednate| na straně

jedné

(dále jen ''objednatel'')

a

2.Pett Š achstavební , s.t.o.
se sí dlem

Dt. E. Beneš e 798,257 51 Bystřice

I Č : 27 1'06942 DI Č : CZ27

1'06942

společ nost je zapsána v obchodní m rejstří ku vedené m Městským soudem v Ptaze, spis. zn. 96725
zastowpená Petrem Sachem, jednatelem společ nosti s.r'o.
kontaktní osoba ve věcech technických:
Bankovní spojení : I (B Beneš ov, č . ú č tu:27-3838580217 / 0100
jako zhotovitel na straně

druhé

(dále jen ''zhotovite1'')

Clánek I .
Předmět smlouvy
1.1. PrYedrnětem té to stnlouvy je závazek zhotovitele ptové st pro objednatele řádne a vcas
kompletní stavbu nazvanou ,,optava chodní ků v Týnci nad Sázavou". Předmět dí I a je b| í ž e
specifikován zadávacimj podklady pro veřejnou zakázku, kteté byly zhotovite[ předány jako
podklad pro stanovení ceny dt| a, což zhotovitel podpisem té to smlouvy stvÍ zuje. Zhotoýit'el dáI e
odpoví dá z^ to, ž e dtlro provede v souladu s techrrickými normami a předpisy, urč enými v
zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci pro provedení stavby.
1.2. Předmětem zakázky ie oprava chodní ků v ulici Druž stevní (podé l MI ( 23c _ kolem poš ty),
v ulici Druž stevní (podé l MI ( 23c _ před č . p. 272 a 273), v ulici Druž stevní (podé l I vÍ I ( 23c před obchodní m domem Hruš ka), v ulici okuž ní (u MI ( 25c a 26c _ před č ' p. 425,426 a 427)
v ulici Praž ská (pat. č í slo3862/ 2).

a

1.3. Souč ástí předmětu dí la bude ze stf^ ny zhotovitele předlož ení atestů použ iých ýobků a
matedálů , přeďož ení ptotokolů o zkouš kách, přeďož ení revjzní ch zptáv, předlož ení ostatní ch
dokutnentů . Zlrotovitel na své náklady zajistí ke kaž dé mu chodní ku, tj. celkem 5 wýrobní ch
dokumentaci ve 2lryhotovení (v tiš těné a digitální podobě). Souč ástí předměru dil,a je tovněž
uvedení vš ech povrchů dotč ených ptovádění rn ďla do pů vodní ho Stavu (přilehlé pozemky, zeleň,
komunikace).

1'4. Před zahájenim stavební ch pnci zhotovitel na své náklady zaJistí vytyč ení podzemní ch
inž enýtskýcli sí tí jejich sprár'ci a při ýkopo1ých ptací ch bude postupovat podle jejich pokynů a
pož adavků .

t.5. Souč ástí předmětu dí la budou vš echny ostatní ptáce a

nál< I ady

nutné pto ptovedení stavby

např. vytyč ení inž enýrských sí tí 'pololrové vytyč ení stavby, pří padné zábory

verYejných

pÍ ostfafisrví , dodtž ení podmí nek uvedenýclr ve r.ryjádření dotč ených orgánů a otganizací .
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I '6. Zhotovitel si zajistí veš kerá pří padná povolení zv| áš tní ho už í vánípozemní ch komunikací

dle zákona č .L3/ 1997 Sb., a sice $ 25 odst. 6 pí smeno c) bod 3 a veřejných prostranství . Náklady
s tí m spojen é zahrnul zhotovitel do nabí dkové ceny.

. Zhotovitel powrzuje, ž e se v plné m rozsahu seznámil s rozsalrem a povahou di| a, ž e jsou mu
známy veš keré technické , kvalitativní a jiné podmí nky ptováděni dtla a ž e disponuje takowými

1'

'7

kapacitami a odbomými znalostmi, které jsou k provedení dtla nezbytné a které deklaroval
v Cenové nabí dce. Zhotovitel rýslovně poť vtzuje, ž e prověi'il veš keré podklady a pokyny
objednatele, které obdtž ei do dne uzavření té to SffI louvy o"dí lo i pokyny, které jsou v té to
smlouvě obsaž eny, ž e je shledal vhodnými, ž e ,,Cena dí I a" a,,Cas plnění " (hů ta pro dokonč en|
obsahuje a zohledňuje vš eclrny rýš e uvedené podmí nky a okolnosti, jakož í ty, kteté zkuš ený
zhotovitel, jako subjekt odborrrě způ sobilý k provádění takové ho dí la měl nebo mohl předví dat,
přesto, ž e nebyly v době uzavŤ eni srnlouvy zcela zÍ ejmé ,tj. přesto, ž e nebyly obsaž eny
v podkladeclr pro uzavření smlouvy nebo z nich zjevně nelrypl1fualy. Zhotovitel na základě výš e
uvedené ho prohlaš uje, ž e s použ iú Lntěchto vš ech znalostí ' podkladů a pokynů splrni zál,azek
založ ený Smlouvou o ďlo vč as, řádně a za sjednanou cenu' anlž lry vyž adovalod objednatele jiné
než dohodnuté spolupů sobení .
1.8. Souč ástí předmětu dí la je rovněž zajlš těni bezpeč nostní chopatření na ochtanu lidí a majetku

a uvedení vš ech povtchů dotč ených provádění rn ďla do pů vodní hoStavu

(chodní ky,

komunikace, přilehlé pozemky, zeleřt).
1'9. Zhotovitel se zavazvje při prováděni dí I z zachovávat platné bezpeč nostní ,lrygienické a jiné
obecně závazné předpisy, noÍ my a rozhodnutí orgánů veřejné sprár.ry'

3l1",1lJl;
2.1'. Zhotovtte| se zavazuje prové st dí lo ve sjednané kvalitě, dohodnuté m termí nu, na svů j náklad
a na své nebezpeč í v následují cí clr termí nech ode dne zahájeni stavby:

2.| .1. Zaháiení stavby

dnem podpisu protokolární ho předání staveniš tě
2.7.2.Dokonč ení dí la - stavby
do 90 dnů ode dne zaháieni stavby (dle nabí dlry) (nejpozděii do stpna2022\
ob| ednatel převezrne dokonč ené dí lo s .,1ýhtadami nebo bez ýhrad. objednatel je optávněn
nepÍ evzit dí lo, pokud toto není způ sobilé slouž it své mu ú č eiu.obiednatel nemá právo odmí tnout
převzetí ďla pro ojedinělé drobné vady, které Samy o sobě ani ve spojení s iinými nebrání lž í váni
stavby funkč ně nebo esteticky, ani její už iváni podstatným způ sobem neomezují .

Termí n dokonč ení ďla se prodlouž í v prYí padě, ž e ve stavbě nebude moci být pokr'ač ováno
z dů vodu klimatických vlivů , a to o dobu, kdy ryto vlivy ttvají - napÍ . poklesu teploty pod 5o C,
sněhová pokqývka - aj. objektivně brání ci řádné rnu provedení ' Tato skuteč nost bude
zaznamenána ve stavební m dení ku.

2'2. objednatel se zavazuje ptovedené dt\ o pÍ evzí t,s vyjimkou pří padu uvedené ho v předchozí m
odstavci, a zap| aú t za ně s1ednanou cenu.

2.3.Pro r,rylouč ení vš ech poclrybností se uvádí , ž e smluvní strany shodně považ ují futo Smlour'u
za smlouvu odváž nou dle ustanovení $ 2756 obč anské ho zákoniku a tudiž se na závazky z ní
vzniklé nepouž 1ji ustanovení $ 1764 až 1'766 obč anské hozákoniku o ztněně okolností a
ustanovení s 1793 až 1795 obč anské ho zákoní ku o neú měrné rn zkrácení .
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Č lánek I I I .
Cena dí la a platební podmí nky
3.1. Srnluvní sttany se dohoďy na ceně ďla speciÍ ikované lro v č lánku I ' té to smlouvy v rozsahu
dle cenové nabí dky zhotovitele ze dne 21.03.2022:

Cena dí la bez DPH č inícelkem 1995 699'03 Kč

(slovy: iedenmiliondevětsedevadesátdevadesátpěttisí cš estsetdevadesátdevět
tři halí ře)
DPFI bude ú č továnodle platné legislativy.

kotun č eských

3.2. Tato cena je sjednána jako nejýš e pří pustná pro předrnět ďla, její ž ú plnost ie zatuČ ena
ve smyslu s 2620 a 2621 obč anské ho zákoní ku, a obsahuje veš keré rráklady potřebné k jeho
ú plné rnua bezvadné mu dokonč ení ve sjednané tn rozsahu a kvalitě, dané m cenovou nabí dkou.
Předmět dtla a jeho cena zahtnuje veš keré věci (zejmé na vybavení zhotovitele, matetiály,
technologická zaÍ izen| , veš keré práce vč . pomocných, jakož i dalš í č innosti, služ by, dodávky a
rrykony, kteých 1e zapoti'ebí ke splněni závazku založ ené ho touto srnlouvou, jakož i zisk
zhotovitele.
3.3. Pří padná změna ceny ďla mů ž enastat jestliž e:
- objednatel bude pí sernně pož adovat ptovedení prací , kteté nebyly souč ástí sjednané ho
předmětu smlour,y
- objednatel bude pí semně pož adc:vatvypustit někteté práce předmětu dí la
- pil,rea\ tzaci se zjistí skuteč nosti, které nebylyv době podpisu smlourry známy, a zhotovitel je
nezavirril a ani nemohl předví dat a maii vliv na cenu dí la
- pl'i realizaci se zjistí skuteč nosti odliš né od dokumentace přeclané objednatelem (např.
neodpoví dají cí geologické ú daje, apod.)

V pří padě změn u prací , které jsou obsaž en), v Polož kové mtozpoč tu, bude změna cen1'
Stanovena na zák| adě jedrrotkové ceny dané práce v polož kové m rozpoč tu. V pi'í padě ptací ' kteté
nejsou v polož kové m rozpoč tu uvedeny, bude cena Stanovena na záHadě platné cenové Soustaq/
ÚRS nebo RTS v souladu S cenou v mí stě a č ase obr.ryklou.

Budeli objednatel pož ádán o dodateč nou změnu č i doplnění rozsahu prací optoti
podkladů m, bude srnlouva po odsouhlasení oběma srnluvní mi Stfanami doplněna

předaným
pí sernným
dodatkem smlouvy se zpřesnění rr smluvní lro předmětu a č asu plnění a ocenění m dodateč ně
sjednaných prací .

3'4. Smluvrrí strany se dohodly, ž e ihtada cerry dí la bude ptovedena na záHadě daňové ho
dokladu _ faktury. PrYí lohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených ptací s
tí m, ž e bude fakturováno za skuteč ně ptovedené ptáce v cenách vypl1ivají cí ch z polož kové ho
tozpoč tu. Faktutace bude ptobí hat po ptotokolámí m předání celé ho dí la a odsttanění
pří padných vad a nedodělků dí la. Splatnost daňové ho dokladu se s1ednává na tiicetidenní
llrů ta poč í tanouode dne dotuč ení daňové lro dokladu.
3.5. Smluvní strany si ujednaly, ž e za den ú lrrad1' ceny di| 2 ďe daňové lro dokladu se považ uje den,
kdy ie č ástka odepsána z uč tu objednatele.

3.ó. Daňov.ý doklad bude obsalrovat veš keté zákonné nálež itosti stanovené platnými ptávní mi
předpisy. Bude-li daňorry doklad vykazovat vady, je objednatel optávněn vú tlt je1zpět zhotoviteli
ve lhů tě jeho splatnosti, s uvedení m dů vodů jeho vtácení .

Č lánek I V.
Pú wa a povinnosti smluvní ch stran
4.1. Kprojednání podstatných skuteč ností p1nění té to smlourry, celkové ho postupu stavby a
postupu stavební ch ptací , dáI e také k ptojednání pto splnění zakázky potřebné spoluptáce mezi
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zhotovitelem a ob1ednatelem' se uskuteč ní pravidelné kontrolní dny. I (onttolní dny se uskuteč ní
v tetmí nech dohodnuýcl-r mezi objednatelem a zhotovitelem.
Zhotovitelpostupuje při provádění dí la samostatně při respektování obsahu té to smlouvy a:
- stavební ho zákona a jeho prováděcí ch wyhláš ek, ustanovení o bezpeč nosu ptáce a zaÍ izeni
při provádění stavební clr prací
- pož adavků stanovených právnlrni předpisy v oblasti oclrrany ž ivotní ho pÍ ostřeď apod'
- předpisů pož funich a předpisů lrygienických
4.2. Staveniš tě ve stavu způ sobilé rn k zahájeni rcaltzace předmětu ďia bude předáno protokolárně

zhotoviteli.

4'3. 7.hotovjtel je povinen ptové st dí lo na svů j náklad a na své nebezpeč í ve sjednané době a
v dohodnuté kvalitě. Veš keré matetiáI y a ýobky použ ité pto zhotovení dtla musí odpoví dat
nejvyš š íjakostní tří dě a být v souladu se vš emi platnými normami a předpisy.
4.4. objednatel nebo 1í m pověřený zástupce 1e oprávněn kontrolovat provádění dí ta' Zjisti-lt
objednatel, ž e zhotovitel prováď ď1o v rozporu se svými povinnostmi,
le objednatel oprávněn
dož adovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vznikié vadrrým ptovádění m dtla a dtlo prováděl

řádným způ sobetn. Jestliž e zlrotovitel dila tak neuč iní ani v přirněřené lhů tě tnu k tomu

poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k poruš ení smlouvy, je objednatel oprávněn
od smlour,y odstoupit.

4.5' Zhotovitel je povinen wzvat objednatele nebo jí m pověřené ho zásť upce mrnimálně dva
pracovní dny předem zápisem do stavební ho dení ku ke kontrole a k prověření ptací ' které
v dalš í m postupu budou zafuyq nebo se Stanou nepří stupnými' Neuč iní -litak, je por,inen na
ž ádost objednatele odkrýt ptáce, které byly z^ kryq nebo které se staly nepří stupnými na svů j
náklad.

4.6. Pokud se objednatel nebo jí m pověřený zástupce ke kontrole přes vč asné pí semné vyzvání

nedostaví ' je zhotovitel optávněn předmětné práce zabýt. Bude-li v tomto připadě objednatel
dodateč ně pož adovat jejich odkr'ytl, je zhotovitel povinen toto odkrytí pi""a.t na'náHady
objednatele.

. Zhotovitel zajlsti na své náklady a odpovědnost r.rybudování veš keré ho zaií zeni staveniš tě,
které bude nezbytné pto provedeni dila a jeho plovoz. Zhotovitel se zavazuje, ž e Í ádně označ í
staveniš tě v souladu s obecně platnými ptávní mi předpisy. Zhotovitel zabezpeč í mí sto stavby _
staveniš tě od okolní ch ploch, kteté nebudou dotč eny stavební č innosú zhotovitele'
4.7

4.8. Zhotovitel je povinen zajistlt v támci zaří zení staveniš tě podmí nky pro
ýkon funkce
autorské ho dozoru projektanta a technické ho dozoru stavební ka, pří padně č innost koorďnátota
bezpeč nosti a ochtany zdtavipři práci na staveniš ti a to v přiměřené rnrozsahu.
4.9. Zhotovitel je povinen udrž ovat na pÍ evzaté m staveniš ti a pí í jezdowých komunikací ch
pořádek a č istoru a je povinen odstraňovat odpady a neč istory vzniklé jeho provozem nebo
č inností .V pří padě jaké hokoliv naruš ení č i poš kození okolní ch ploch zhotovitelem, uvede
zhotovitel poš kozené plochy nejpozději k terrní nu předání hoto.ré há ďla do pů vodní ho stal'u.
Pů vodní stav před zaháienin ptací zhotovitel ptokazatelně zdokurnentuje.
4.10. Zhotovitel si zajistí na své náklady pilpadná odběrná mí sta energií , vody a ostatní ch služ eb
nutných k provedení ďla vč etně měření odběrů . Napojovací body si dohodne s poskytovatelem
mé ďí .

4.I 1. 7,hotovitel v plné nrí ře zodpoví dá za bezpeč nost a ochtanu zdtaví vš ech osob v pÍ ostoÍ u
staveniš tě, kteté Se zde nacházejí optávněně (tyt" osoby maií povinnost Se hlásit u
Strana 4 (celkem 9)

stavby'vedoucí ho zlrotovitele) a zabezpeč í jejich vybavení ochrannýmr pracovní mi pomů ckami.
Zlrotovitel je povinen z,ajlsttt bezpeč nost práce a pÍ ovoŽu podle platných ptávní ch předpisů a

nofem bezpeč nostní ch,lrygienických' pož ánich a ekologických. Prostory staveniš tě budou
yuž ivány l.ýluč ně pto ú č elysouvisejí cí s provádění rn dí la'

4.12. Veš keré odborné ptáce musí vykonávat pracovní ci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů '

mají cí pří sluš nou kvalifikaci. Doklad

objednatele povinen předlož it.

o kvalifikaci pracovní ků ie zhotovitel na

pož ádáni

4.1'3. Zhotovitel je povinen umož nit qýkon technické lro dozotu stavební ka a autorské ho dozotu
projektanta, pří padně wýkon č innosti koorďnátota bezpeč nosti a ochrany zdravi pří práci na
staveniš ti pokud to stanoví jirý ptávní předpis'

4'1'4.Technický dozor stavby nesmí provádět dodavatelani osoba s ní m propojená.
4.15. Teclení cký dozor objednatele není oprávněn zasalrovat do č innosti zhotovitele, je vš ak

oprávněn dát ptacovní ků mzhotovitele pří kaz přeruš it ptáce, pokud odpovědný zásÍ lpce
zlrotovitele není dosaž itelný a je-li ohtož ena bezpeč nost prováděné stavby, ž ivot nebo zdtaví
pracují cí ch na stavbě nebo zlrotovitel prováď dí lo vadně č i v rozporrr s pož adavky a potřebami
objednatele.

4.16. Zhotovitel je povinen prové st dí lo v kvalitě odpoví dají cíplatným ptávní m předpisů m a
notmám.
4.17. Zhotovitel bude tespektovat předpisy ýkajici se, zejmé na zákona č . 309/ 2006 Sb., kter"ým
se uptar,'ují dalš í pož adavky bezpeč nosti a oclrtany zdtavi při práci v ptacovněpú vnichvztazí clt a

o

za1lš těni bezpeč nosti a ochrany zdtavi p1'i č innosti nebo poskytování služ eb mimo
pracovněptávní vztahy (z.ákon o z,a)iš té ní dalš í ch podmí nek bezpeč nosti a ochtany zdtaví při
pú ci), a naI izeri vlády č .591/ 2006 Sb.' o bliž š í chmirrimální ch pož adavcí ch na bezpeč nost a
ochtanu zdravi při ptáci na staveniš tí clr'

na sebe prYejí rná zodpovědnost z^ š kody způ sobené na zhotovované rn ďle
po celou dobu ýstavby, tzn. do převzetí předmětu dí la objednatelem, stejně tak za š kody
4.1'8. Zhotovitel

způ sobené svou stavební a jinou č inností trYetí osobě.

4.1'9.

Zhotovitel je povinen být po'iš těn ptoti š kodám způ sobeným jeho č inností vč etně mož ných

š kod ptacovní ků zhotovitele' Stejné podmí nky je zhotovitel povinen zajistit u

srrych

subdodavatelů . Doklad o po| iš tění je zhotovitel povinen na pož ádání objednateli předlož it.

4.20' Zhotovitel se v souladu s ustanovení m $ 2 pí sm. e) z.ákona č . 320/ 2001 Sb., o finanč ní
konttoie ve veřejné sptávě a o změně něktetýclr zákon'Ů, ve znění pozdějš í ch předpisů stává
osobou povinnou spoiupů sobit při 1ýkonu finanč ní kontroly prováděné v souvislosti s ú hradou
zbož í nebo služ eb z veÍ einých ýdaiů nebo veřejné Í inanč rrípodpoty'
4.21'. Zhotovitel odpoví dá za to, ž e předmět dí la bude mí t v době jeho předání objednateli a
po dobu záruč ni doby vlastnosti stanovené obecně závaznýni prYedpisy a závaznými nortnatni'
Po záruč ní dobu má objednatel právo pož adovat a zhotovitel povinnost bezplatně odsttanit
teklamované vady bez zbyteč né hoodkladu v termí nech dohodnutych s objednatelem'

4.22. Likvidace veš keré ho qí kopové ho a demontované ho materiálu, kter"ý je majetkem
objednatele' rnů ž ebýt ptovedeno pouze s jeho pí semnýrn souhlasem. Zhotovitel odpovidá za
řádnou likvidaci vzniklých odpadů , nejpozdě1i při přejí macim Í í zenipředá zlrotoviteli doklad o
zaJlš tění likvidace odpadu ze stavby v souladu se zákonem č J'85/ 2001Sb' o odpadech.
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423' Zho-tovitel je povinen řádně uchovávat veš kerou dokumentaci souvisejí cí s realizaciprojektu
vč etně ú č etní chdokladů minimálně do konce rcku2032. Pokud je v č eskýcí r
ptávní ch pleaplech
stanovena lhů ta delš í 'musí být použ ita pro ú schovu delš í lhů ta.
4.'24' Zhotovitel je povinen minimálně do konce rcku 2032 poskytovat
pož adované infotmace a

dokumentaci souvisejí cí s r;alzací projektu zarněstnanců io .'.t'o zÁocněnců m
pověřených
orgánů (lVinisterswa ť tnancí ..Č n,nrrrop.ké komise, Evropské ho ú č etní hodvota,
Nejvyš š í ho
kontrolní ho ú řadu, pří sluš né hoorgánu finanč ní správy a dalš í ch optávněných
orgánů státní
správy) a je povinen r'Twořit qí š euvedeným osobám podmí nky k provedení
t orr,.oti vztahujici
se k tealizaci projektu a poskytnout jim při provádění ktntroly
sáuč innost'

č lanek V.
Stavební dení k

51' o podstatných záI ež itostech vprů běhu ptovádění dí la vede zhotovitel stavební dení k
dle
$157odst' 4zákonač .183/ 2006 Sb.,oú zemní mplánování astavebnimřádu(stavební zákon),
ve znění pozdějš í ch předpisů a $ 6 r,rylrl' č ' 499/ 2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Stavební dení k

musj být pří stupný osobárn pověřeným objednatelern konttolou prováděných
prací , osobám
pověřeným k provádění autorské ho dozoru, dalš í m osobám optávněným 'p. nuhti;rnrnebo
zápisu
do dení ku ze smlour,y a to po celou dobu provádění ďla.

5'2' I š omě zápisů podle odst. 5.1. tohoto č lánku se do stavební ho dení ku
zapisují také zápisy
z předání staveniš tě,
o
zahájeni ptací , zápisy o zd,rž ení ptací , zápiáy o pří p^ d.''ý.h
.?á!"v
technických změnách řeš ení , záměnách nrateriálů , zÁpi'y o kontrolách apod.

Stavební dení k musí být
na stavbě.

v

pracovní době pří stupný pto oprávně.'3ho zástupce objednatele

5'3' Do stavební ho dení ku se zapisují veš keré rozhodné událostr pro plnění
smlouly' ú daje
oč asové mpostupu ptaci a jejich jakosti, přejí mky zaktyých č ástí a'ú daie pfo
posouzeni ptací
otgány státní správy.

5'4' objednatel je optávněn r.7jadřovat

se. k jednotliw,ýrn zápisů tn ve stavební rn dení ku, pří p.
zapisuje své pož adavky na zhotovitele. Smluvní strany'se k jednotlivým
záptstlm ve stavební m
dení ku vyjadřují ve lhů tě do 3 ptacovní ch dnů od ptovedeniLapi'tl druhou

se

v té to ihů tě má se za to, ž e s obsahem zápisu souhlasí .

,trorro.r. Nevyjádi.í -li

5'5' Zápisy ve stavební m d'ení ku vš ak nejsou způ sobilé způ sobit změny té to
smlouvy, mohou
sjedrrárr i jejiho pí semné ho dodatku.

vš ak být podkladem pto

5'6' J.e z'akázáno z,ápisy ve stavební m dení ku přepisovat, š krtat nebo
vytthávat z něj jednotiivé
sttánky' Vedení dení ku konč í dnem odstraněni póslední vady oznám.né
1teldamované ) v zápise
o předání a převzeť t stavby.

Č lanek VI .
Předání a převzetí dí la
Zhotovitei je

povinen pí semně wzv^ t objednatele k převzetí dí la dle té to Smlouv), alespoň
tři
dny před navthovaným dnem, tj. prYed dnem kdy bude dí io připtaveno
k předání ' tj. káy buáe ďlo
6-"L'

dokonč eno Ť ádněbez vad a nedodělků a plně funkč ní '

6'2' Dilo je považ ováno
dokonč ené po ukonč ení vš ech prací podle smlouvy, pokud jsou
_za
ukonč eny iádně bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objejnateli vš echný
pož adované
doklady, listiny, certifikáty, a prostory tvoří cí staveniš iě jrou vyl[ z.ny a
vyč iš tÉ ny .r.r.d.'y
"
do pů vodní ho sta\ 'u.
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6.3. objednatel je povin en p\ evzí t dí lo v mí stě jelro ptovádění i v prYí padě' ž e má ojeďnělé drobné
vady, kteté samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání lž ,í vání stavby funkč ně nebo esteticky, ani
jeji už iváni podstatným způ sobem neomezují .
6.4. o p[ edáni a pLevzea dí la bude smluvní mi sttanami sepsán protokol, podepsaný oprávněnými
zástupci obou smluvní ch stran. V předávací tn ptotokolu bude stvtzen o, ž e zhotovitel prYedal dí lo,
které je plně funkč ní a způ sobilé slouž it své mu ú č elu.Pro pří pad, ž e dtlo vykazuje vady č i
nedodělky, tyto budou popsány r' předávací m ptotokolu s termí nem jejich odstranění , kteý
nesmí být delš í než deset dnů . Po jejich odstranění se protokolátnipředání ďla bude opakovat.

ó'5. ob| ednatel pilzve k prYedání a pÍ evzeti ď1a osoby :,rykonávajicí funkci teclrnické lro dozoru
stavební ka, pří padně také autorské ho dozotu pro1ektanta.

Č lánek VI I .
Vlastnické právo, nebezpeč í š kody, odstoupení od smlouvy
7.1. Vlastní kem zhotovované lro dí I a je od poč átku objednatel. Nebezpeč í ztÍ áry, znič eni,
poš kození nebo sní ž eníhodnoty ďla vš ak nese zhotovitel a to až do doby převzetí dí la
objednatelem. V pří padě' ž e dojde ke š kodě na předmětu dí la nebo bude předmět ďla (jeho č ásQ
zcela znič en, je zlrotovitel povinen vlastní m nákladern dí lo prové st a ukonč it v souladu se
smlouvou.
7.2' objednatel je optávněn odstoupit od té to sm1our,ry v pÍ í paděž e:
- zhotovitel provádí dí lo v prokazatelně ní zké kvalitě;

-

zhotovitel použ ivá pir zhotovováni dtla mater'iály prokazatelně ní zké kvality;
zhotovitel je v podstatné m ptodlení se zhotovenim dí I a, pLič emž za podstatné ptodlení se
považ uje doba delš í než 30 kalendářní ch dnů
při splnění podmí nky' kdy ob1ednatelvyzval zlrotovitele k odsttanění závadné ho Stavu a poskytl
mu přiměřenou lhů tu k nápravě'

7.3. Zhotovitel mů ž eodstoupit od smlour,7, pokud je objednatel v proďení s placení m
optávněně vyú č tované cenil df| ^ podle té to smlour.ry po dobu delš í než 30 dnů po splatnosti
daňové ho dokladu, avš ak tepwe poté ' kdy na toto prodlení objednatele předem pí semně
upozotnil a poskytl mu odpoví dají cílhů tu k nápravě.
7.4. odstoupení musí být oznámeno pí setnně a

1e ú č innédnern jel-ro dotuč ení . V pochybnostech
se má za to, ž e doruč eno je třetí den po jeho ptokazatelné m odeslání druhé smluvní sttaně na
adresu uvedenou v záhlaví té to smlouvy.

7.5. odstoupení m od smlouvy zanlkaji vš echna ptáva a povinnosti smluvní ch sttan Ze smlouvy
ý| irnkou nároku na náI :'tadu š kody vzniklé poruš ení rn smloulry a nároku na sjednané smluvní

s

pokuty'

Č lánek VI I I .
Zárukaza dí lo
8.1. Zhot< :vltel poskyruje podle té to Smlouvy objednateli záruku za jakost dí la ve smyslu
$ 1919
obč anské hozákoniku ďla vč etně vš ech dodanýclr technologií v dé lce 60 měsí ců ode dne řádné ho
pÍ evzeti funkč ní hodí la způ sobilé ho slouž it své mu ú č eluobjednatelem. Po dobu záruč ni doby
zhotovitel garantuje, ž e dí lo bude plně funkč ní a bude mí t předepsané vlastnosti'

8'2. Zán:'č ni doba neběž í po dobu, po kterou objednatel nemů ž epředmět dila už í vat pro vad1',

za kteté zhotovitel prokazatelně odpoví dá.

8'3. Zjiš těrré vady se zavazuje zhotovitel odsttanit bezodkladně, vlastní m nákladem nejdé le
do pěti dnů ode dne uplatnění reklatnace tak, aby ďI o udtž el v pÍ ovozusclropné m stavu' Pokud
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F
zhotovitel bude v ptodlení s odstranění m vyýkaných vad č i nedodělků ', zavazuje se zaplaú t
smluvní pokuru ve v1í š i 3.000'- I { č z'a kaž dý den prodlení s odstránění m vady.
-objednatďi
V pří padě prodlení zhotovitele s odsttanění m vad o dobu delš í dvaceti dnů , je objednatel
optávněn zajistit e jich ods tranění třetí o s obou na náHady zh otovitele.
j

8.4. oznámení vad rnusí být zasláno zhotoviteli pí semně, doporuč eným dopisem, oznámenim
do datové schránky, telefonicky s následným pí semným potvÍ zení m
e-mailem bez
'.to Pro urč ení
zbyteč né hoodkladu po je1ich zjiš tění . V oznámení vad musí být vada popsána'
dne
oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání dopisu, oznámenič i e-mailové zptál,ry.

o

odstraněni vady bude sepsán protokol, kteý podepí š íobě smluvní stÍ any. Protokol r'7staví
zhotovitei a musí v něm být uvedeno:
jmé no zástupců smluvní ch stran
^)
b)
č í slosmlour,ry o ďlo
.) datum uplatnění a č í slojednací reldatnace
d) popis a tozsahvady a způ sob její ho odstranění
datum zahá1eni a odstranění vady
") celková doba
trwání vady pod zjiš tění do odstranění
,
g) lryjádÍ eni, zdavadabtánlla řádné mu už iváni diI a.
8.5. Záruč ní doba, neběž í ode dne reklamace vad;' d6 dne její ho oclstranění a předání
objednateli,
běh záruč ní doby poktač uje dnem následují cí m po předání a pievzetí odstraněné reklamované

vady.

8.ó. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklatnovanou vadu i v pří padě ž e jí m nebude uznána
,
za oprávněnou s tí m, ž e ptokáž e-li reklamaci za neoptáv"ěn"" a ť oto do\ ož i pří s] uš nými
dokumenť y, uhtaď ob1ednatel zhotoviteli náklady spájené s odstranění m t.Lla-ované a
neuznané vady.
8'7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do poslední lro dne záruč ní llrů ty, přič emž i reklamace

odeslaná objednatelem v poslední den záruč nillrů ry se považ uje zavč as.ril^ i.rě.ro,'.

Clánek I X.
Sankce

se dohodly, ž e zhotovitel je povinen zapI atit objednateii za prod| ení
předání m bezvadné ho, dokonč ené ho a funkč ní hoďla ve sjednané m termí nu, dle č lánku I I '
odst- 2.1. smlouvy smluvní pokutu ve výš i O,1oÁ z celkové ceny ďla za kaž dý i započ aý den
prodlení až do splněnÍ zá;,azku' Smluvní pokuta je splatná do patnácti dnů po doruč ení
lejí ho
vÉ č továnízhotoviteli. objednatel je oprávněn započ í stvýč tovanousmluvní pokutu zhotoviteli
proti vyuč tované ceně dí la č i jednotlivé etap} , přič emž zhotovitel s tí mio jednostranným
započ tení msouhlasí .
9.1,. S'mluvní strany
s

9.2-. Smluvní strany se'dohodly, pro pří pad ptodlení objednatele se zaplacení rn
oprávněně
výč tované ceny ďla zlrotoviteli na povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli smluvní ú rok
zproďení ve qýš i 0,1'0/ o'zdluž né č ástky za kaž dý i započ aý den proďení se zaplacenim

faktutované ceny ďla. Smiuvní ú rok je splatný do patnácti dnri oáe dne joruč ení jeho r1ú č tování
objednateli.

č lánekX.
[ yš š ímoc
10.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za č ásteč né neboú plné nesplnění smluvní ch
závazků ve smluvené m terrní nu, jestliž e se tak stalo v dů sledku vyš š imoci. Za * ryš š i moc se
pokládají okolnosti, které vznikly po uzav{ ení smlour'ry v dů sledku sttanami nepřeáví datelných
událostí mimořádné povahy (pi.í rodní katastrofy, stávka apod').
Srrana B (celkem 9)
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10.2. v kaž ,dé m pří padě je vš ak sttan^ posrlž ená lryš š ímocí por'inna neptodleně druhou StÍ anu
informovat a ptové st neodkladně vš echna opatření k zabtánění r'zniku š kod.

10'3. V pří padě vyš š ímoci se ptodluž uje lhů ta ke splnění smluvní ch povinností o dobu, během
které budou následky r,ryš š ímoci trwat vč etně doby ptokazatelně nutné k jejich odstranění .
o ukonč ení r.ryš š í moci a odsttanění následků musí postiž ená strana dr-uhou stfanu pí semně
informovat.
10'4. Př'etuš ení ptací pfo pů Sobení vyš š ímoci se z^ zn^ menávají do stavební ho dení ku'

Clánek XI .
Závěrcč ná ustanovení

Yztahy smluvní clr Stfan neupÍ avené touto srnlouvou se ří ď obecně závaznými ptávní mi
předpisy, předevš í rn zák. č . 89 / 2012 Sb., obč anský zákonik,v p7atné m zněnL
1'7'1'.

11.2. obsah té to smloury lze měnit pouze forrnou pí semné ho dodatku

k

té to smlouvě

podepsané ho oprávněnými zástupci smluvní ch s ttan.
1'1'.3' Uzavření té to smlouvy bylo schváleno radou města Týnec nad Sázavou usnesení m
RNI / 2022/ 06/ 33 ze dne 28.03.2022.

č.

11.4' Veš keré pří lohy k té to smlouvě tvoří její nedí lnou souč ást.
11.5. Tato smlouva nabyvá platnosti a ú č innostidnem její lro podpisu oběma smluvní mi stranami.
1'1'.6.

Tato smlouva je lyhotovena ve dvou stejnopisech, kaž dá smluvní stfan^ obdrž í jedno

vyhotovení .
11.7. Smluvní strany tuto smlour,'u přeč etly, s1ejí m obsahem souhlasí , prohlaš ují , ž e smlouva je
uzavitána svobodně a váž ně, nikoliv v tí sni nebo za nápadně jednosttanně newýhodnýclr
podmí nek a na dŮkaz souhlasu s obsalrem smlouv1' připoiují zástupci obou smluvní ch stran své
vlas tnorrrč ní p odpisy'

Pří lohy:
oceněný ýkazýměr z cenové nabí dky

V Týnci nad Sázavou dne
PETR š AcH

Ni\ D S'| \ .ZAVOU
ti 404
lracl Sá'za.,lr'lll

320 mobllr

7l 0ó q42

1

Mgr. Mattrn l(adrnož ka
StaÍ oSta
lVÍ ěsto Týnec nad Sázav ow

objednatel

Petr Š aclr
iednatel sooleč
nosti s'r.o.
I
Pett Saclr stavební , s.t.o.
zhotovitel
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olč l gz27loó9,4a

vÝt< lzvÝuĚn

obruba
silnič ní ,
zahradní ,nová

oprava
chodní kri v T1inci nad Sázavou
_

zámková
dlaŽba 60 mm

obruba
obruba
silnič ní ,
silnič ní '
zahradní ,noVá zahradní ,nová
zámková
zámková
dlaŽba 60 mm dlaŽba 60 mm

obruba
silnič ní ,
zahradní 'nová
zámková
dlaŽba 80 mm

PraŽská SdJD Druž stevní
23c-poš ta

DruŽstevni

DruŽstevní

oD Hruš ka

272-273

obruba
silní č ní ,
zahradní ,nová
zámkoVá
dlaŽba

KOMUNI KAGE A ZPEVNENE PLOCHY
4CC-rJKrUZnt425,6,7-26c-

Zelen

č .pol
poprs pracr

m.j.

poč et m.j.

cena/ mj.

CELKEM M2

I

DELKA M
Bouráni a p í prava rizemi
za Í znuti spáry v asfaltové vozovce

2

bourání konstrukce stávají cí ho
asfaltové ho chodní ku vč etně odvozu na
skládku a skládkovné ho
bourán í konstrukce stávají cí ho

c

4

5

dláž děné ho chodní ku vč etně odvozu na
skládku a skládkovné ho
bourání stávají cí chodní kouj'ch obrub,
vč etně odvozu na skládku a
skládkovné ho
vybourání stávají cí ch silnič ní ch obrub,
vč etně odvozu na skládku a
skládkovné ho

m

m

vratrim

celkem

845
215.00
96,20

138.40
69,20

216.80
82.50

160,00

129.25

70.4

64.6i

222.22

122.OO

27 11',l KČ

366,00

E 442.40

1 830.00

8 588.80

7 8U.01

27 't11,21

859,45

415.00

356 670 Kč

89 225,00

57 436,00

89 972,00

66 400.00

53 637.09

356 670,09

0Kč

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

29 629,60

0.00

25 410.00

21 683.20

19 903,88

96 626,68

1 053,00

24289.20

5 265.00

24710.40

22682,67

78 000,27

m'

m'
0.00
m

313.72

308.00

96 627 Kč '

222.22

351,00

78 000 Kč

m

0,00
0.00

Zemni práce
6
7

I

odkopávkv oro chodní kv v H tÍ .1ěž .24
rozprost enÍ ornice s urovnání m vč etně
dodání ornice
Vodorovná doprava a skládkovné zeminy
a bouran ch
konstrukcí (dI aŽbv,AB,betonv,obrubv.'.)

859,45
382,92
0,00

m'
m'

214,86

141.0A

30 295 Kč

7 578.75

4 878.60

7 642,20

5 640,00

4 555.92

30 295.47

81,98

271.0A

222',l8 Kč

't0 428.08

0.00

4 471,50

3 815,68

3 502.57

22 217.83

300.81

392,00

117 916 Kč

29 498,00

18 988,48

29 744.96

21 952.00

17 732.55

í í 791599

859.45

615,00

528 559 Kč

't32225.00

851't6.00

133 332.00

98 400.00

79 486,29

528 559.29

m'

Komunikace

9

chodnik ze zámkové dlaž bv, tl. 240 mm
betonová zámková dlaŽba tl.60 mm
m'

Stránka l

10

betonová zámková dlaž ba tl. 80 mm

m2

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

beÍ onová zámková dlaŽba 50x50x5 cm

m2

0,00

0Kč
0Kč

0.00

11

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

46 410 Kč

11 610,00

7 473.60

8 640,00

6 979,28

46 410,08

z

51 567 Kč

12 900,00

I 304,00

11 707.20
't3 008.00

I 600.00

7 754.76

51 566,76

122Kč

38 055,00

24 496,80

38 373.60

28 320.00

22876.54

152 121.94

0Kč
0Kč

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0Kč

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

514Kč

4170.04

834.00

5 838,00

2 502,00

4170,00

17 514,00

0Kč

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

37 769 Kč

507,60
0,00

11 708,64

2 707.24

11 91 't,68

0.00

0.00

0,00

10 934.21
0,00

37 769,33
0,00

0Kč
0Kč
0Kč

0,00
0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,0c

0.00
0.00

0.00

0,00

6 631,68

6 087.49

21 027.61

3

11,68

2 856,34

9 866.46

12

loŽe

drti 2/ 4 tl 30-50 mm

mz

859.45

54,00

'13

loŽe z drti 4/ 8 tl 30-50 mm

m2

859.45

60.00

14

š těrkodď tl. 150 mm

m2

859.45

177.OO

15

š těrkodď tl. 250 mm

m2

0,00

16

o ekládka bet.dlaŽbv 500x300 mm

m2

't7

p ekládka bet.dlaŽbv 500x500 mm

mz

relié fní (slepecká) zámková dlaŽba tl.
60mm, BARVA KoNTRASTNí VŮČ l

m2

í 8 BARVĚ cHoDNÍ KUl

21,00

relié fní (slepecká) zámková dlaŽba tl'
80mm, BARVA KoNTRASTNí VŮČ l
'19

20

834,00

m2

BARVĚ cHoDNí KUl

0.00

asfaltová vozovka tl.420 mm
(doasfaltování cca 0,2m š iroké ho pruhu
vlivem osazení obrub ACo 1 1)
asfultová vozovka tl.420 mm

0.00

152

17

m2

44.64

846.00

asfaltornÍ beton. ACo8+ . tl. 40 mm
asfaltovri beton. ACO1 l+ , t| .40 mm

m2

0.00

m2

0,00

m2

0,00

24

asfaltorní beton. ACP16+ . tl. 60 mm
směs stmelená cementem, sc c8/ 10'
120 mm

m2

44,64

471,04

21 o28Kč

I 507,20

š těrkodrť . SDn tl. 200 mm

m2

44,64

221 ,00

9 866 Kč

282.60
't32.60

6 518,64

25

3 058.64

707.20

26

Obrubv
betonoqi obrubní k 50/ 150/ 1000 VČ etně
osazení do bet.lož e
betonoqi obrubní k 70/ 'l 50/ 1000 vč etně
osazení do bet.loŽe

45'1,'.17

368,00

166 032 Kč

70 803.20

0.00

45 540,00

25907,20

23 78't,26
0,0c

0,00

21

22
23

27

betonornj' silnič ní obrubní k

'1

tl.

50/ 250/ 1 000

28
29

vč etně osazení do bet.lož e
betotonové parkováci zábÍ anv

30

vodorovné dopravní znač ení plastem za
studena

m

m
m
m

0.00
223,22
0,00

512,00

1

í 66 031

'66

0Kč

0,00

0.00

0.00

0.00

114 29o Kč

't 536.00

35 430.40
0.00

B 192,00

0.00

0,00

36 044,80
0,00

33 086.98
0.00

114 290.18
0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0Kč

Dopravní znač ení
m2

0,00

0Kč

ostatní práce
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31

32

34
35

DI
- dopravně
během
uklid okolí staveniŠ tě

zatravnění
mobilní
chodní ku

o

etapy

ploch
na pro

m2

doč asné ho

Jb

5.00

sí tí

m

ks

12 000,00

60 000 Kč
5 000

12 000,00

12

148,00

12 134 Kč

5 695.04

382,92

72.00
3s0,00

27 570 Kč
7 000 Kč

6 926.40
1 400,00

1

000,00

5 000 Kč

000.00

1

0,00

I

02 RWE

37

celek

VAK.

dve í m

38

s,00

ks
ks
ks
ks

na

40
1

kolostav

1

0,00

Celkem bez DPH
DPH
uelKem vcetne UPH

12

1

I 995 699

4582.40

5

400,00

't

5 068.80

400,00

1

400,00

1

400.00

7

000.00

I 000,00

í

000.00

í

000.00

5 000,00

l.r :r::.

191

12133.72

4652

27 570-46

U.UU

0,00

3í

407 411,76

,-i- ',.1,.

93 320
942

hstavební s.r.o.
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424 561,82
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Petr Š ach

Dr. E

P

1 995 699.03

-j-535677

š ecx

ť .:r'É 1ri.; i'
rt,1

nad Sázavou

5 000.00

2

966,23

í C i1i

00

2442.00

0

---m
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1

Poznámka: Zhotovitel je povinen vyměry p ezkouš et a fakturovat
dle skuteč ně proveden ch prací

Město

12 000 00
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1
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20.00
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,|
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s.r.o-
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