Obec Huslenky
Huslenky494,75602 Huslenky

na provedenídíla- stavebniptácena stavbě
,,SILNIC E IIJ487z HUSLENKY, PRŮJEZDNÍ ÚsEx..

zakoďk, z. ě. |3712006Sb., o veřejnýchzakázkách
vzavÍenápodlez. č:.89l20t2 Sb. občanský

C|ánek I.
Smluvní strany
Objednatel:
Adresa:
IČ:
Zastoupený:
K jednání o technických věcech pověřen:
Tel.:
E-mail:
Bankovní spojení:

Obec Huslenky
Huslenky 494,756 02 Huslenky
00303828
oldřich Surala,starosta
oldřich Surďa starosta
571 165 rll
starosta@huslenky.cz
Českáspořitelna,a. s.,č.t. |770378389/0800

Zhotovitel:
Adresa:
Zlpis v obchodnímrejstříku:
IC:
DIČ:
Zastoupený:
K jednání o technických věcech pověřen:
Stavbyvedoucí:

KKS, spol. s r. o.
Příluky386,76001Z|ín
Ikajský soudv Brně, oddílC, v|ožka3965
42340802
c242340802
Ing. RadomíremKocmanem'j ednatelern
Ing. RadomírKocman, jednatel
Ing. Josef Plášek, mobil 602187 638, Michal
Kopecký, te|.602716 260,kopecky@kkssro.cz
Ing.AlešGajdůšek,
724 270 770, gajúlsek@kkssro.cz
577637 lll
lodcs@kkssro.cz
Ceská spořitelna,a. s. Z|in, č.ú.1403990349/0800

Ve věcech přípravy stavby pověřen
Tel.:
E-mail:
Bankovní spojení:

Clánek II.
Předmět smlouvy
na stavbě:
1. Zhotovitelse zavazujek provedenístavebníchpraúa jinlch činností
,,SILNICE 1U487:HUSLENKY, PRUJEZDNI USEK"
provedenívšechdalšíchčirurostí
speciťrkovaných
v čl.ilI. Rozsaha obsahdíla.
včetrrě
Dílo bude provedenodle příslušnézaóávacídokumentaceveřejnézakávky, č.vvz 525208,
podklady:
ev.č.zadavatďe09120|6lA,kteráje tvořenanásledujícími
. ,,Silnice IU487: Huslenky _ objekty obce Huslenky.. zpracovanáv březnu 2016,
společností
DOPRAVOPROJEKT ostrava spol. s r. o.' ve st. DSP + PDPS,
. iuemnírozhodnutí
č.j. MUVS-s 7675l2Ol0loÚPSŘ328Na-26, ze dtte10. 3. 2o1'|,
Městský uřad Vsetín, odbor územníhoplánoviíní,stavebníhořádu a dopravy, nabytí
právnímoci dne23.4.20I|,
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. příslušnéstavebnípovolení.
Při podpisu této smlouvy o dílo předal objednatel zhotoviteli současněýše specifikovanou
dokumentaci. Za správnost a úplnost příslušnédokumentace odpovídá objednatel. Podpisem
tétosmlouvy stwzuje zhotovitel fyzicképtevzetípříslušnédokumentacev celémrozsahu.
2, obchodní podmínky stanovujívymezení pojmůnásledovně:
a) objednatelemje zadavďel po uzaÝÍenísmlouvy na plnění veřejné zakázky,
b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejnézakánky,
c) podzhotovitelem je subdodavatelpo uzavření smlouvy na plnění veřejnézakévky,
d) příslušnoudokumentacíje dokumentace zpracovaná vrozsahu stanovenémvyhláškou č.

23u2012Sb,
je zhotovitelemoceněnýsoupisstavebních
praci, dodáveka
e) položkoqimrozpočtem

sluŽeb ajejich celkovéceny pro zadavate|emvymezenémnožství
0 dodatečnéstavební práce jsou práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích
podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zaďavatel jednající s
náIežitou péčínemohl předvídat, a tyto dodateěné stavební práce jsou nezbytné pro
provedenípůvodníchstavebníchprací, ato zapředpokladu splněnípodmínek stanovených
Sb.' $ 23,odst.7.
zákonemč,,I3712006
g) zahájením stavebních prací se rozumí zahájeru pracovních činností na stavebních
objektech (netýká se So 000 ostatní a vedlejšíčinnosti),
h) ukončenímstavebníchprací se rozumí ukončenívešker'ýchstavebních praci na díle' tj.
ohumusování, zatravnění apod., mimo
včetně veškerých konstrukcí, nátěrů, d|étždéní,
vyklizení zaŤizenístaveniště.
Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen nejpozději pÍed zahájením prací na
příslušnéčástidíla písemněabez zbytečnéhoodkladu upozornit objednatele na zjištěnévady
a nedostatky a předat mu písemný soupis zjištěných vad a nedostatkůpředanédokumentace
včetněnávrhů na jejich odstraněnía včetněvymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto
nenídotčenaodpovědnost objednateleza správnost předanédokumentace.

4. PŤed za\úqenímstavebních prací je zhotovitel povinen provést činnosti speciťrkovanév č1.
III.,odst. 2., písm.a).

bude plněn vdílěích ěástech, tj. vpravidelných měsíčníchintervalech
odpovídajícíchfinančnímua časovémuharmonogramu zhotovitele. Poslední dílěíčástídíla se
rozlmípředání apÍevzeti stavebníchptacía veškerédokladovéčásti.

5 . Závazekáotovitele

Závazek zhotovitele je splněn objednatelovým převzetím řádně áotoveného díla bez vad a
nedodělků. Řadne zhotoveným dílem se rozumí splnění veškerých stavebních prací a dalších
činnostívč.předání příslušnýchdokladů(dle čl.III., odst. 3. Doklady pro předrínídíla).

7 . o předrání a pÍevzetí dílčíchěástí i o předríní a převzeti dokončenéhodíla bude pořízen

písemný zjišťovacíprotokol o provedených pracích, kÍery podepíšezhotovitel i objednatel.
K předaní apŤevzetídokončenéhodílaje technický dozor objednatelepovinen přizvat i osoby
vykonávající funkci autorskéhodozoru projektanta a koordinátora BoZP .
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čHnek III.
Rozsah a obsah díla
1) Stavebnípráce
Předmětem díla je rekonstrukcečásti stávajícíchkomunikacípro pěšía dobudoviínínoých,
stavebníúpravynapojenímístníchkomunikacía sjezdůk nemovitostem,vybudoviínínových
parkovacíchstrínía točnyautobusu.Součástístavby jsou taképřeložky sdělovacíchkabelůa
kanalízacenazačátku
oplocení,veřejnéosvětlenía vybudovánídešťové
řešeného
úseku.
Stavbaje tvořenanásledujícími
stavebnímiobjekty:
So C 000 _ Vedlejšía ostatnínáklady
so C |2|.4 _ Pěšíkomunikacea vjezdy- Huslenky
so C |23.4 _ Místrríkomunikacea sjezdy. Huslenky
kanalizace - Huslenky
So C 30|-4 _ Rekonstrukcedešťové
So C 452-4_ Veřejnéosvětlení- Huslenky
So c 7|4-4_ Přeložkaoplocení
So C 111.5_ Parkovacístrání
- Huslenky
So C |2|-5 - Pěšíkomunikaceavjezdy - Huslenky
So C |23-5 _ Místníkomunikacea sjezdy- Huslenky
So C |24-5_Točnaproautobus
Vyfrézovanýžtvilč:ný
materiál budepouŽit při qýstavbětočnyautobusů.
Stavba bude probíbatza částečné
uzavírky silnice IIl487. Doprava bude řízena provizomím
dopravnímznačením
s použitímsvětelnésignalizace.
Podrobný rozsah provádění praci a specifikace dodávek vychazí z projektovédokumentace
stavby,kteráje nedílnousouěástízadávacídokumentaceveřejnézakázky.
Souběžněse stavbousilnice bude probíhati rea|izacestavby Ředitelstvísilnic Zlínskéhokraje,
příspěvkovéotganizace.Stavebníptáce spojenés realizacítěchto stavebníchobjektůnejsou
předmětemtétosmlouvy,musejívšakprobíhatve vzájemnékoordinaci.
2) Dalšíčinnosti
na svůjnaklada nebezpečí
kterémusízhotovitel zajístít
Specifikacečinností,
a kteréjsou součástí
díla:
a) činnosti,kÍerémusíb;it provedenydo termínuzahájenístavebníchprací
- zpracování časovéhoa finančníhoharmonogramu realizace jednotlivých stavebních
objektůvč. ostatníchprací (DSPS' GP, zkouškyapod.),kter;ýbude členěnpo tydnech
s grafickým znázorněnímzahájeni a ukončenípracíkaždéhostavebníhoobjektu, finanční
plněníbude sumarizovánopo jednotliv'ýchkalendrářních
měsících_ tento harmonogram
předložízhotovitelobjednatelipři podpisusmlouvy,
- zpracování návrhu přechodného dopravního značeni po dobu stavby a vyznačení
dopravníchomezení;návrh bude před podanímžádostio vydaní pofrebnýchpovolení
elektronicky odsouhlasenIng. Bereckou, provozně technic[ým náměstkemŘeditelství
kraje,p. o. (e.mai|berecka@rszk.cz),
silnic Zlínského
- před zahájenim jakýchkoliv praci vytyčení inŽenýrských sítí, geodetické vytyčení
zahájením stavby, vytyěení základních výškových a
staveniště před
směroqých/polohopisnýchbodů stavby, vč. vypracování výyčovacích protokolů,
ověřených uředně oprávněným zeměměřičskýminŽenyrem, a to za účastitechnického
dozoruobjednatele.
b) ostatníčinnosti
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.
-

-

-

označenístavby dle požadavkůobjednatele,
po celou dobu realizace zajistí zhotovitel přístup k nemovitostem v blízkosti stavby,
zajištěnízatízenístaveniště,
PD skuteěnéhoprovedení stavby (DSPS)' písemně potvrzená zhotovitelem i tecbnickým
dozorem objednatele,
zarněÍenískutečnéhoprovedení stavby oprávněnou otganizací na podkladu katastriílní
ffiePY, kteréje zhotovitel před předáním dokončenéhodíla objednateli povinen předat i
Krajskému uřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktva|izace
jednotnédigitální technickémapy Zlínskéhokraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na
intemetoých strankách wwwjdtm-zk.cz (v protokolu o akceptaci nabídky JDTM ZK je
nutno uvéstjako investora název objednatele),
vyhotovení oddělovacího geometrického plránu na zákJadě skuteěného provedení stavby
ověřeného uředně oprávněným zeměměřičským inžeqýrem,kteý bude-před potvrzením
katastrálnímuřadem písemně odsouhlasený objednatelem a Ředitelstvím silnic Zlínského
kraje,p. o.,
zpracovaní geometrických plránůpro vyznaěení rozsahu služebnosti (dotčeníprostoru před
restaurací U Pokorných, kanďizace a veřejné osvětlení), k1erý bude před ověřením
katastriílnímuřadem písemně odsouhlasen objednatelem.

3) Doklady pro předání díla
Při předránídokoněenéhodíla objednateli předá zhotovitel následujícídoklady:
- DSPS ve čtyřechqýtiscích aZxv digitálním provedeníve formátu .pdf a .dgn,
- oddělovací geometrický plán v 10 vy'hotoveních potwzený příslušným katastrálním
úřadem,
. 3 geometrické plány pro vyznačeď rozsahu služebnosti po 10 vy'hotoveních potwzený
příslušným katastrálním úřadem,
. zanétení skutečnéhoprovedení stavby oprárměnou organizaci na podkladu katastrální
mapy včetrrěpřeložek IS na podkladu katastrální mapy, vě. protokolu o akceptaci zakázky
JDTM ZKve třech qýtiscícha2x v digitálnímprovedení(lx .dgn, lx .pdf),
- doklad o vytýčenístavby osobou oprávněnou k provádění zeměměřických a geodetických
prací,
- fotodokumentacestavby,
- atesty materiálů použitých při stavebních pracích dle příslušnéprojekÍovédokumentace
zpracov anéodborným zařízením
- doklad o kladném qýsledku provedených zkoušek (dle TKP) dle příslušnéprojektové
dokumentace,
- prokazatelný písemný doklad o likvidaci odpadů (stavební suť, zemina, vybouraná živice,
kovový odpad apod.),
- dďší doklady, kteréjsou nezbytnék vydaní kolaudačníhosouhlasu v souladu se ziákonern
ě. 18312006Sb., stavebni zákon' v platnémzněnl.

Clánek IV.
Staveniště
nejpozději15kalendářních
dnůpo podpisusmlouvy.
t. Dobapředáníapřevzetístaveniště:
)

Podmínky pro předaní apŤevzetístaveniště:
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o předríníapřevzetístaveniště
budevyhotovenpísemnýprotokolpodepsanýoběmaúčastníky
smlouvy.
Zhotovitelje povinendodržovatvšechnypodmínkysprávcůnebovlastníků
sítía neseveškeré
jejich
jeho
důsledkya škody vzniklé
nedodržením
nebo vzniklé
činností.Zhotovitel je
povinen se před zahájentmstavebníchpracíseznámit s rozmístěníma trasouvšechstávajících
inženýrskýchsítívedoucíchpřes staveniště
a zajistit si jejich vytýčení
v terénu.Následnětýo
buď vhodn;ýmzpůsobempřeložit anebo chrránittak, aby v průběhuprováděnídíla nedošlo
k jejich poškození.
Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništiv plném rozsahu a zavazlje se udržovatna
převzatémstaveništipořádek a čistotu,na svůjnráklada na svou odpovědnostodstraňovat
odpady a nečistotyvzniklé jeho činností.Vše v souladu s příslušn;ými
předpisy, zejména
ekologic!ými, a dle zékonao odpadechč. 18512001Sb. a vyhl. }/rŽP č. 381/2001Sb.
odstraňováníodpadůbudezhotovitelemdokladoviáno.
Způsobzabezpeč
enístaveniště:
Stavba, pracoviště a zařízeni staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpeč,eny
áotovitelem proti vstupunepovolanýchffzických osob,při dodržení
následujících
zásad:
. u liniových stavebnebo u stavenišť,
popffpaděpracovišť,na kteých se provádějípouze
krátkodobé práce, provést obrazerúzábradlim skládajícím se alespoň z homí tyče
upevněnéve ýši 1,1 m na stabilníchsloupcícha jednémezilehléstřednítyče(s ohledem
na místnía provozní podmínky můŽetoto ohrazeníb;it nahrazeno zábranou),nahradní
komunikaceje nutno řádně vyznaěit a osvětlit,
o nelze.li u prací prováděných na pozemních komunikacích z ptovoznich nebo
technologickýchdůvodůohrazenían záhrany provést,musí bý bezpečnostprovozu a
osobzajištěnajiným způsobem,
napříkladÍizenimprovozunebo střežením,
o nepoužívané
otvory, prohlubně,jámy, propadlinya jiná místa,kde hrozínebezpečí
pádu
ýzických osob,musíbý zaktýy, ohrazenynebo zasypiíny.
Zhotovitel zajtsti označeníhranic staveništětak, aby byly zřetelně rozeznate|né
i za snížené
proti vstupunepovolanýchfyzických osob.Zikaz vstupu
viditelnosti,a zabezpečeďstaveniště
nepovolan;imszickým osobámmusíb;itvyznačenbezpečnostní
značkouna všechvstupecha
na přístupoqýchkomunikacích,kterék nim vedou.
Zhotovitel zajisti splnění požadavkůna zabezpečenístaveništěpro osoby se sníženou
pohýu a orientacespecifikované
schopností
v projektovédokumentaci.
Vjezdy na staveništěpro vozidla musí bý označenydopravnímiznačkamiprovádějícími
místníúpravuprovozu vozidel na staveništi.Zákaz vjezdu nepovolanýmszickým osobrím
musíbý vyznačenbezpeěnostrrí
značkounavšechvjezdecha na přístupoqýchkomunikacích,
kterék nim vedou.
4. Lhůta pro odstraněni zaÍizeni staveništěa vyklizení staveniště:do 5 pracovních dnů po
pÍevzetídílaobjednatelem.
Článek V.
čas a místo p|nění díla
1 . Termínsplněnídíla(předaníaptevzetídila): nejpozdějido |7 měsícůod podpisu
smlouw o dílo

Huslen
kyono,,?Bi",'lilůlfi
prací:
2. Termínzahá$enistavebních

nejpozdějido 45 kalendářníchdnůod
předránístaveniště

3. Místoplnění:

obec Huslenky'k. ú.Huslenky,
Zlínský kraj

4. Místo předránídokladůpro předárrídíla:

sídloobjednatele

5 . ZpůsobpředríníapÍevzetidílal.
Řadnc áotovené dílobez vad a nedodělkůbude zhotovitelempředanoobjednatelinejpozději
posledníden termínusplněnídíla.PředáníapÍevzetídílase budou zazhotovitelei objednatele
účastrit zejménaosoby odbomě způsobilé,tj. minimálně technický dozor objednatele,
stavbyvedoucízhotovitelea autorský ďozorprojektanta.
díla písemněpožádá zhotovitel objednateleminimálně pět
o pÍevzetířádně dokončeného
pracovníchdnůpřed dohodnuťým
dnem splněnízávazku, a to písemnournýzvouve stavebním
deníkunebo v zápise z kontrolníhodne. Na zakladě tétoýwy svolá objednatelpředávacía
přejímacíÍizeni. objednatelje povinen pÍevzítpouze dílo, kteréje provedenobez vad a
nedodělkůpodle projektovédokumentacea v rozsahu sjednanémv této smlouvě, tj. vč.
veškeré
dokladovédokumentace.

čHnek VI.
Cena za dilo

ve ýši:
1. Cenazazhotovenídílapodle ě1.n. tétosmlouvyje sjednanajako nejvýšepřípustrrá
9 I48 982,67Kě
Cenabez DPH celkem
| 92| 286'36Kě
DPH2I %
11 070 269'03Kč
Cena celkem vč.DPH
(slovyjedenáctmilionůsedmdesáttisícdvěstěšedesátdevět
korun česlýcho
03/100)
DPH v ziíkonemstanovenévýši bude zaplacenapostupemd|e z. č.23512004Sb. v platném
zněni,
3 . Cena díla je stanovenana zěk7adéprojektovédokumentacepro provedenístavby předané
objednatelemzhotoúteli.Pro obsahceny dílaje rozhodujícísoupis prací,dodávek a služeb
včetněvýkazuvýměr.
provedení
4. Cena díla obsahujeveškeréntákladyzhotovitele nezbytrrék řádnémua včasnému
díla.

5 . Cena dílaobsahujemimo vlastníprovedenídílatakénaklady zejména:
a odstraněnízaÍizerustaveniště,
a) vybudovaní,ptovoz,udržování
zabezpeěerubezpečnostia hygieny práce,
b)
prostředí,
c)
opatřeník ochraněživotrrího
d) nrákladyna sjednanápojištění,
e) zajištěnípodmínekpro činnostautorskéhoa technickéhodozoru a koordinátoraBOZP
(místnostpro j ednání),
činnost,
koordinačnía kompletační
D
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g)
h)
i)
j)

poplatky spojenése záborem veřejnéhoprostranství,odvozem auloŽením odpadu,
zajištěnínezbytných dopravních opatřeď,
zajištěnívšech nubrých zkoušek dle kontrolního a zkušebníhoplrínu stavby,
součinnost v řízeni se stavebním uřadem o vžívénidokončenéstavby, případně o
vydání kolaudačníhosouhlasu.

6. objednatel připouští změnu ceny v pruběhu rca|ízace díla v případě zmény zákonné sazby
DPH. V případě, že v pruběhu plnění závazku dojde ke změně sazby DPH, bude k ceně díla
připoětena DPH ve ýši platnéke dni zdanitelnéhoplnění.

Clánek VII.
Zap|aceníceny
1. obj ednatelneposkýuje zá|ohy.

2 . Fakturaceje dohodnutatakto:
a) Zhotovitel je povinen dodržovatčasoý a finančníharmonogrampraci a je oprávněn
fakturovat porlze skutečněprovedenépráce a činnosti.Výše plnění vjednotliých
kďendářních měsícíchbude maximálně ve qýši uvedenév harmonogramu.Práce a
činnosti, které nemohly být provedeny z objektivních důvodů,budou áotovitelem
období.
y ů po j ejich rca|izaciv dďšímfakturačním
fakturovrín
intervalechna základě soupisu
b) Dílčífakturacebude probíhatv pravidelnýchměsíčních
technickýmdozorem objednatele.Předánía
provedenýchpracípísemněodsouhlaseného
období.Fakfurace
převzetídílčíěásti díla bude k poslednímudni dílčíhofakturačního
poslední dílěí části dí|a za stavebnípráce je vázaná na předani a převzetí řádně
áotovenéhoceléhodíIabezvada nedodělků.
c) Zhotovitel vystavípo splněnídílčíčástidíla fakturu (daňovy doklad)' kde bude uveden
néaevstavbyv plnémzněnídle smlouvy o dílo a číslosmlouvy objednatele.Samostatnou
DSPS.
položkoupříslušného
dokladubudounáklady zazpÍacovaní
daňového
náIežitosti
obchodní
listiny
dle
musí
obsahovat
d) Faktura zhotovitele
$ 435 občanského
ve znění
zakoníku a daňovéhodokladu dle zákona č. 5631199I Sb., o účetnictví,
pozdějšíchpředpisůa d|e zákona č:.23512004Sb., o dani zptidanéhodnoty,ve znění
pozdějších
předpisů.
e) V případě, že faktura (daňoý doklad) nebude mít stanovenénáleŽitosti nebo bude
obsahovatchybnéúdaje,je objednateloprávněn tuto fakturu ve lhůtěsplatnostiwáúít
Nová lhůtasplatnostipočínáběžet
zhotoviteli,anižbyse tímdostď do prodlenís úhradou.
dnem prokazatelnéhodoručeníopravenénebo nově vystavenéfaktury. Důvodpřípadného
wáceru faktury musíbyt objednatelemjednoznačněr1rmezen.
0 Přílohou daňovéhodokladu a jeho nedílnou součástíbude zjišťovacíprotokol o
anázev stavebníhoobjektu,
provedenýchpracích,v němžbude ďetelně uvedeno označ,ení
příp.
ostatních
činností
spolu
s příslušnýmiěástkami.
označenínézvu
fakturační
období,
g) Podkladem pro zpracovánízjišťovacíhoprotokolu bude soupis provedenýchprací a
činnostípodepsanýpříslušnýmipracovníkyobou smluvníchstran. Tento soupis prací
měsíce
předložízhotovitelobjednatelivždynejpozdějidruhý pracovníden následujícího
po termínuzdanitelnéhoplněnífakturovanýchpracía činnostík odsouhlasení.
h) Daňový doklad za dilčíplnění,bude objednateliprokazatelnědoručenna adresu sídla
období,
dnůpo skoněenídílěíhofakturačního
objednatelenejpozdějido 7 kalendrířních
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práce a ěinnosti.
v němŽbyly provedenysmluvněsjednané
3. Pro účelyzákonač,.23512004Sb., o daniz přidanéhodnotyv platnémznénlplatí,že:
a)
zdanitelnéplnění se považujeza uskuteěněnédnem předrínía pŤevzetidílčíěásti díla
rozsahua sjednanýchlhůtách,
ve sjednaném
b)
stavebnía mottážnípráce dodávanéna zék|adětétosmlouvy jsou plněnímr"ýhradně
pro výkon veřejné správy, u nicM nebude rcžímpřenesenédaňové povinnosti
up1atněn.
doručení
daňovéhodokladu
4. Splatnostfakturje 30 kalendářníchdnůode dne prokazatelného
do sídlaobjednatele.Fakturovanáčástkabude objednatelempoukazénana účetzhotovitele
uvedenÝve smlouvě.
smlouvy o
5 . Zhotovitel neníoprávněn převéstsvá práva a povinnosti čijejich částz uzavŤené
je
jinému
právnímu
zatižítprávy
třetíchosob.
subjektuani
díloplatně
Vpřípadě, že objednatelisohledem na financovánídíla zveřejných prostředkůnebudou
poskytnuty tyto prostředky v rozsahu sjednanéceny, má objednatel právo jednostranně
odstoupitod smlouvyo dílo.

ČlánekVIII.
Provádění dfla
a nebezpečí.
1 . Veškerévěci potřebnék provedenídílazajišt'ujeáotovitel na svůjnrák]ad
Zhotovitelje povinen umoŽnitvýkon technickéhodozoru objednatele.Technický dozor je
prováděnobjednatelem.V případějeho prováděníjiným právnímsubjektemnesmíprovádět
technický dozoráotovitel ani osoba s nímpropojená.Zhotovitelje povinen umožnitýkon
autorskéhodozoru projektantai výkon činnostikoordinátoraB0ZP, jeJi to vyŽadováno
právnímipředpisy.
a
J.

Zhotovitel je povinen v místě realizace stavby na viditelném místě umístit 1 doěasný
velkoplošnýbillboard o velikosti 2,4 x 5,l m, a to po celou dobu reďizace. Na billboardu
podporyzEU v Kč.Logo
musíbýt uvedennézevprojektu,hlavnícíl projektua výšefinanční
IROP, logo MMR ČR,nazev projektua hlavnícíl projektumusízabíratnejméněl/3 plochy
billboardu. Pffslušnáloga a podrobnéinformace o jejich v>nňiríjsou volně přístupnéna
Grafický
webovéstrráncehttp://www.struktura1ni-fondy.czlcs/]\dicrosites/IRoP/Dokumenty.
jeho
instalacík odsouhlaseníobjednateli (e-mail
náwh billboardu zašle zhotovitel před
kocveldova@rszk.cz). Zhotovitel je povinen provést fotodokumentacinainstalovaného
billboardu.Po ukoněenístavebníchprací,nejpozdějivšakdo konce splněnídílaje zhotovitel
povinenbillboardodstranit.

4. Zásady kontroly áotovitelem prováděných prací, stanoveni orgatizace kontrolních dnů a
posfuppři kontrole konstrukcí,kterébudou dalšímpostupemzak'rýy:
o Zhotovitel je povinen svolávat minimálně |x za" 14 kalendářníchdní kontrolní dny za
účastitechnickéhodozoru objednatelea subdodavatelůa pořizovat znich zápisy. Do
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o
o
o
o
o

zápisu zhotovitel uvede všechnyskutečnosti
rozhodnépro plněnísmlouvy. Zápisy bude
áotovitel objednateli zasíIatemailovou poštou.
V pffpadě zjištěnívady v dosavadnímpostupuzhotovitelepři plněnípředmětusmlouvy
uplatníobjednatelu zhotovitelenrárokna okamžitéodstraněnívady.
předmětusmlouvy budou vždya zásadně
Zhotovitel odpovídáza to, že pto uskutečnění
použitypouze výrobky řádnéa objednavatelempožadované
kvality.
Zhotovitel je povinen pruběžněpřed zabudováním materiálu prokazatelně předkládat
objednatelipříslušné
atestyna materiály azaÍizeni(i za svésubdodavatele).
Zhotovitel ručíza kvalitu a termínpracíprováděnýchsubdodavateli.
Při kontrole konstrukcí,které budou zakryty, wzve zhotovitel objednatelepísemně
prokazatelně 3 pracovní dny před zakrýím konstrukcíkfyzické prohlídceprovedených
prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemnémodsouhlaseníjejich řádného
provedeníobjednatelemmohoub;it konstrukcezak'rýy.

5 . Zhotovitel je při realizaci stavby povinen ffdit se pokyny koordinátoru BoZP stanoveného
objednatelem
v souladuse zákonemě.30912006Sb. a nařízením
vlády č.591/2006Sb.
přestávky(zimntsezóny), tj.vždyod l. ll. do 31. 3. následujícího
Vobdobí technologické
kalendrířníhoroku, je provádění stavebníchptací zhotovitelem možnéporrze v omezeném
rozsahu závislém zejména na klimatických podmínkách pro provádění příslušných
technologiíanazěk|adě dohodys technickýmdozoremobjednatelea v souladus povoleními
vydanými silniěním správnímuřadem. Po dobu této technologicképřestavky budou do
termínurealizace započtenypouze dny, v nichž bude probíhatrea|izacestavebníchprací dle
skutečnosti.
7 . Zhotovitelzodpovídázato, žepředměttétosmlouvybudezhotovenýpodle uzavřenésmlouvy
a žepo dobu ztárukybudemítvlastnostidojednané
v tétosmlouvě.odpovědnostza vady díla
budeřešenapodleplatnýchprávníchpředpisů.
8 . Zhotovitel bude při zhotovenídíla postupovats náležitouodbornoupéčí.
Při realizaci bude
zhotovitel postupovat v souladu s ,,VšeobecnýmiTKP staveb pozemních komunikací,
kapitola l.., v platnémznění,schválen;ýmiMD-OI č.j. 653l07-910-IPIv1ze dne 6. 8. 2007
v platnémzněnís účinností
od l. 9. 2007,se souěasqýmzrušením
druhéhozněnítétokapitoly
TKP schválenéhoMDS-OPK, ě. j. 23299198-|20ze dne 30. 6. 1998 a její přílohy č. 9
schválené
MDS-OPK č.j. 17236100-|20
ze dne21. 2.2000 MDs.oPK č.j. 23299198-|20
ze
dne 30. 6. 1998včetněpozdějších
novel.Dále dle všechTKP kapito|a2.3tstavebpozernních
komunikací,TP a ČsN majícíchvazbu na rea|izaci předmětu dita a které odpovídají
jednotlivým navtženýmtechnologiímstavebníchprací.
9 . Zhotovtte|jepovinen zajistit vydání stanovenípřechodnéi místníúpravyprovozu na pozemní
komunikaci a vydránírozhodnutío uzavírcepředmětnésilnice.
10. Na zék|aděvydaného stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozernní komunikaci
provede zhotovitel osazení přechodného i trvalého dopravního znaěení, které je součástí
zakázky a odpovídá za instalovanépřechodnédopravní znaěerua jeho údržbu.
11. Po dokoněení stavby je zhotovitel povinen zajistit odstranění přechodného dopravního
značení,uvedení místa dočasně zabranéhoprováděním prací do původníhostavu.
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|2. Zhotovitel je povinen zajišťovatodstraněnípřípadnéhoznečištěnívozovky a škody vzniklé
vlivem stavby po celou dobu realizacepraci.
13. Zhotovitelje povinen zajistit splnění všech podmínek a poŽadavkůdle vyjádření dotčených
orgánů, orgarizací, správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených nemovitostí
zapracovaných do PD, v případě dodatečných požadavků budou týo předem písemně
odsouhlaseny objednatelem,příp. povoluj ícímuřadem.
|4. Zhotovitel si zajistí na svůj naklad odběr a úhradu elektrické energie, vodného, stočnéhoa
dalšíchodebraných médiípřímo u jejich dodavatelů.Zhotovite|zabezpeči na svénáklady a na
svou odpovědnost řádnéměřeníjejich odběru.
15. Zhotovitel odpovidá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob vprostoru staveniště,
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zaÍízent
staveništěa bezpečnostisilničníhoprovozu v prostoru staveniště.
pÍi rea\izaci díla (např. uliční vpusti apod.) bude zhotovitelem
16. Kovoqý odpad vzlr:j,lrJ.ý
odprodán qýkupně kovů za účastitechnického dozoru objednatele v souladu s vyhl. č.
383l2oo| Sb., v plaÚrém zněn. Na základě skutečnězjištěnévríhy a druhu tohoto odpadu
bude objednatelem vystavena faktura na částku odpovídajícíjeho prodeji, kterou rnýkupna
kovů poukáženaúčetobjednateleuvedený ve smlouvě.
|7. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a pŤevzeti staveništěo pracích, které provádí,
stavební deník. Stavební deník musí bý přístupný oprárměným osobám objednatele, případně
jiným osobám oprávněným do stavebníhodeníku zapisovat. Do stavebníhodeníku zapisuje
zhotovitel veškeréskutečnostirozhodnépro provádění díla.Zapisuje údajeo:
o stavu staveniště,počasí,počtupracovníků,nasazenístrojůa dopravníchprostředků
o časovémpostupuprací
o kontrole jakosti provedených prací
. opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví
o oPatřeních učiněných v souladu s předpisy požárníochrany a ochrany životníhoprostředí
o událostech majícíchvliv na provádění díla.
Všechny listy deníku musí b;it očíslovríny,ve stavebnímdeníku nesmí bý vynechránavolná
místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvlášttlt význatr, pro další
postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí
stavebníhodeníku.
Stavební deník bude zhotovitel minimálně jedenkrát týdně předkládat objednateli
k písemnémuodsouhlaseni. Žádny zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně
podmínek sjednanýchve smlouvě o dílo.
18. Během provádění díla je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci jednotlivých ěinností
nazáýJadédomluvy se stavebnímdozorem objednatelev počfumin. 10 ks fotografií měsíčně.
Po úplnémdokončenístavby pořídí zhotovitel l0 ks fotografií hotového ďíLa,znichž bude
patrný vzhled zejménahlavních stavebních objektu. Veškerou provedenou fotodokumentaci
předloží zhotovitel objednateli lx v digitální podobě na CD nebo DvD při předání
dokončeného
díla.
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1,9.Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o ruchž se dozvěděl
v souvislosti se zadiívacím řizenim veřejné zakázky, a je povinen objednateli poskýnout
veškerépodklady' o něžbude objednatelem požáďén.

20.Zhotovitel je povinen umoŽnit přístup kontrolním organům ve smyslu zákona č. 3201200I

Sb., o finančníkontrole v platném znéní(poskýovďeli dotace, MMR ČR, MF ČR, auditnímu
orgiínu, Evropské komisi, Evropskému účetnímudvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu,
pffslušnému finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgrínům)do objektů a na pozemky
projektem a jeho realizacía provéstkontrolu dokladůsouvisejícíchs projektem.
dotčené

21. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerédoklady, které souvisejí s rea|izaci díla a jeho
Íinancovráním,
nejménědo konce rokl2028,

22. Zhotovitel j e povinen mít po celou dobu plnění veřej né zakáaky , tj . až do doby protokolrírního

předrínía pÍevzetídíla objednatelem, sjednano pojištění proti škodám způsobeným jeho
činností,a to minimálně do ýše předpokládanéhodnoty příslušnéstavebníč,ástizakátzky, t1.
16 mil. Kč se spoluúčastízhotovitele ve výši max. 5 %. Doklady o pojištění a řádném
zap|aceni pojistného předloží zhotovitel objednateli při podpisu smlouvy. V pffpadě, že
v pruběhu realizace zakázky skončíplatnost pojistnésmlouvy, předloŽí zhotovitel objednateli
doklady o pojištění vč. potvrzení o řádném zap|acení pojistného na zátJaďě navazující
pojistné smlouvy nejpozději do 15 kalendtářních dnů po jejím vzavŤeni. V případě, že
zhotovitel poruší svoji zákonnou nebo smluvní povinnost a objednateli vznikne škoda'
souhlasí zhotovitel s tím, Že pojistné plnění poukaže pojišťovnapřímo na účetobjednatele
uvedený ve smlouvě o dílo.

čtánekIX.
zhotovitele
Subdodavatelé
1. Podmínky pro změnu subdodavatele,prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval
v zadávacímřízeni kvalifi kaci :
Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele,prostřednictvímkteréhoáotovitel prokazoval
v zadávacímřízenikvaliÍikaci, v případě,žepo uzavŤení
smlouvy
o subdodavatelpřestanesplňovatkvalifikaci, jejimžprostřednictvímzhotovitel prokazoval
kvalifi kaci v zadávacímŤizení
. vůčisubdodavatelibylo zahájenoinsolvenčníÍízeni
o subdodavatel
přerušilneboukoněil svou činnost
o subdodavatelneuzavře se zhotovitelem smloulu na rea|izacistavebníchpracínebo sluŽeb
v termínua za poďmínek,kterébyly dohodnuty ve smlouvě o smlouvě budoucís tímto
je zhotovitelpovinenobjednateliřádně prokénat.
subdodavatelem
- tuto skutečnost
je zhotovitel povinen objednatele
V pffpadě vzniku některézvýše popsanýchskutečností
prokazatelněpísemněuvědomitdo 5 pracovníchdnůpo jejich zjištění.Současně
je zhotovitel
povinen do 5 pracovníchdnů od zjištěníněkteréz qýšepopsanýchskutečností
předložit
potřebnédokumentyprokazujícísplněníkvalifikacej iným subdodavatelem.
2. Zhotovitelpředloží
podle $ I47azákonač.13712006
objednateliseznamsubdodavatelů
Sb.,o
platném
jímž
veřejných zakázkách v
znéní,ve kterém uvede subdodavate|e,
za plnění
subdodávkyuhradilvícenež10%nebovpřípaděvýznamnéveřejné
zakénkyvícenež5oÁ
a) z celkovéceny veřejnézakán|<y,nebo
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b) z části ceny veřejné zakárky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom
kalendářnímroce,pokuddobaplněníveřejnézakárky přesahuje1 rok.
J.

podle výšeuvedenéhoodstavcea vrozsahu dle
Zhotovitel předloŽíseznamsubdodavatelů
vyhl.č.|33120|2Sb. nejpozdějido
a) 60 dnůod splněnísmlouvy,nebo
kalendářníhoroku v pffpadě,žeplněnísmlouvy přesahuje
b) 28. únoranásledujícího
l rok.
je přílohouseznÍImu
i seznamvlastrríků
akcií,
Má-li subdodavatelformu akciovéspolečnosti,
jejicM souhrnnájmenovitáhodnotapřesahuje|0 o/ozákladníhokapitálu,vyhotovenýve lhůtě
seznamusubdodavatelů.
90 dnůpřed dnempředložení

X.
Čtánet<
práce
Dodatečné
prácebudou řešenyvsouladu se zákonem č, |3712006Sb., o veřejných
1 . Případnédodatečné
zakávkáchv platnémznént.
2. V případě,že v průběhurealizace díla budou zjištěny skutečnosti,kterénebyly v době
podpisu smlouvy znétmy,a dodavatelje nezavinil ani nemohl předvídat,nebo skutečnosti
odlišnéod dokumentacepředanéobjednatelema Qrto skutečnostimají vliv na cenu díla,
budou posouzenyprojektantemstavby a objednatelem,zda jsou práce vyplyvajícíz těchto
práce v souladuse zákonem ě. 13712006sb., o veřejných
Zjištěnípovažoványza dodateěné
zakázkách. Jako podklad pro posouzenídodatečnýchpracípředložíáotovitel prokazatelnou
částistavbypořízenouzatň,astitechnickéhodozoru objednatele.
fotodokumentacipříslušné
3. Cena případnýchdodatečnýchprací bude zhotovitelem nawženana zrákladěpísemnévýzvy
objednatelek jejich ocenění.Nabídkovácenazhotovitelepro jednotlivépoložkybudev místě
a časeobvyklá. U položek,kterébyly předmětempůvodnizakázky, je tato cena mezi
objednatelema áotovitelem dohodnutamaximálně do výše poloŽkoqých cen původní
položkovém
rozpočtu
nabídkyzhotovitele.V případězměn u prací,kterénejsouv původním
aktuální
cenovou
maximálně
položky
do
výše
stanovené
oceněny
budou
tyto
uvedeny,
soustavouURS.
4. V případě,že zhotovítelv pruběhu rea|izaceďíIazjisti' žesoučástípředměfu dílajsou práce,
kterénebudouprovedeny(např.vnávaznosti na nutnostprovedenídodateěnýchprací),bude
jejich specifikacea rozsahpředempísemněodsouhlasentechnic{im dozorernobjednatele.o
částkupak bude
tétoskutečnostibude učiněnzáznaÍndo stavebníhodeníkua o odpovídající
cenadíla.
snížena
dodatkuke smlouvě o dílo.
5 . Veškerézměny smlouvy budouřešenyuzavřeďm písemného

čHnek XI.
Zajištěnířádnéhop|nění
1 . Zhotovitel v případě pozdního předrání daňového dokladu objednateli uhradí jednoriízovou

smlurmípokufu ve výši 50 000 Kč. Zapozdní předání daňovéhodokladu se povaŽuje předríní
daňového dokladu později než 15. kalendářní den po uskutečněnízdanitelného plnění.
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Ujednrínío smluvní pokutě nemají
wmríhání.

na odpovědnost za škodu, její uplatňoviání a

Za porušenísmluvnípovinnosti zhotovitelezhotovit dílo v době sjednanév č1.V. smlouvy
zap|attáotovitel objednatelizakaždý i započatýden prodlenísmluvnípokutu ve výši 0,| oÁ
z ceny díla sjednanéve smlouvě o dílo. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na
odpovědnostza škodu,její uplatňoviání
a vymahaní.
a
J.

Za porušenísmluvnípovinnosti zhotovitelevyklidit staveništěa uvéstho do původníhostavu
nejpozději do 5 pracovníchdnůpo pÍevzetídítazaplatízhotovitel objednatelismluvnípokutu
500 Kč za každý i zapoěatý den prodlení. Ujednrínío smluvní pokutě nemají vliv na
odpovědnostza škodu,její uplatňovánía vymráhaní.

4. Za porušenísmluvní povinnosti objednatele zap|atítzhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti

zap|atiobjednatelzhotoviteli írokzprodlení ve rnýši0,015 % zdfužnéčástkyzakůdý den
prodlení.

5 . Za porušenísmluvní povinnosti zhotovitele předložit seznam subdodavatelů
podle výše
uvedeného
odstavcea v rozsahudle vyhl. č.|33l20I2 Sb. nejpozdějido
a) 60 dnůod splněnísmlouvy,nebo
b) 28. únoranásledujícího
kalendářníhoroku v případě,žeplněnísmlouvy přesahuje
I rok
zap|ati zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve qýši 500 Kč za kažďý i započaý den
prodlení.Ujednánío smluvnípokutěnemajívliv na odpovědnostza škodu,její uplatňovánía
vymahání.

č|ánekXII.
Zárruka
1 . Zhotovitel poskytuje na provedenédílo zátvku v délce60 měsíců.
2. Zaruč:ní
doba začnebéŽetnásledujícíden po dni převzetí celého dí|abez vad a nedodělků ze
strany objednatele.

a

V případě výskýu vady díla v průběhu záruční doby uplatrrí objednatel u zhotovitele
písemnou reklamaci. V případě Zjištěnévady díla je zhotovitel povinen zahájit odstraňoviání
vady díla do 10 pracovních dnů po doruěení písemnéhopřípisu objednatele o uplatnění
oprárměnéhoniároku z odpovědnosti za vady.
V případě reklamované vady ze zánlky, jež by mohla způsobit havárii, započne zhotovitel
s jejím odstraňoviínímihned po doručenípísemnéhooznétmeruobjednatele o uplatnění niíroku
z odpovědnosti za škodu,i když nesouhlasíse svou odpovědnostíza reklamovanou vadu.

4. obj ednatel j e povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na zěů<|adé
písemnéhopředávacího
protokolu. Na provedenou opravu poskýuje zhotovitel zárv7ol ve stejnédélcejako v odst. 1.
tohoto ělanku.
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Clánek XIII.
Závérečnáustanovení
1. objednatel má právo odstoupitod smlouvy v případě,že zhotovite|v zadávacímÍízeníuvedl
skutečnostia měly nebo mohly mít
v nabídceinformacenebo doklady, kteréneodpovídají
vliv na vysledek zadávaciho řízení.
že díIoje financovráno
z veřejnýchprostředků.Zhotovitel
2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti,
souhlasíse zrušeníměásti závu,|anv pruběhu rea|izacedíla v případě,žemu bude doručen
prostředkyz veřejnýchfinančních
prosťedků
písemnýpřípis objednateleo tom, žefinanční
na toto dílo nebudouobjednateliposkýnuty v rozsďtu sjednanéceny. V pochybnostechse má
třetípracovnídenpo jeho odeslání.
zato, žepísemnýpřípisje doručen
3. Při splněnívýšeuvedenépodmínkyje zrušeníčástisjednanéhozávazku dohodnutoúčastníky
smlouvy v rozsahu řádně provedenýchprací,a to ke dni zrušenízávazku. Rozsah pracíbude
protokolu. Úěinnost zrušeníěásti závazku
potwzen objednatelema zhotovitelemv písemném
písemného
přípisudle odst.2. tohotočlánkuzhotoviteli.
nastanevždydnemdoručení
4. Smluvní povinnost ztrotovitele splnit řádně svttj závazek ve sjednanédobě je podstatrrou
jeho
smluvnípovinnostízhotovitele.V případějejíhoporušeníse jedná o závažnéporušení
je
smluvní povinnosti a objednatel oprávněn od tétosmlouvy odstoupit - zhotovitel si je
vědom skutečnosti,že objednatel by smlouvu neuzavŤel,pokud by toto porušenímohl
předvídatjiž pÍijejímuzavření.Zhotovitel je povinen zabezpeěitdílo tak, aby nedošlok jeho
poškození.
následnému
dodatky,kterébudoupodepstány
5. Tuto smlouvulze měnit,doplňovatneborušitjen písemn;ými
objednatelema zhotovitelem,jinak jsou neplatné.
6. V ostatnímse právnívrtahřídíplatnýmiprávnímipředpisy.
7. Tato smlouva je vyhotovenav pěti stejnopisech,z toho tři pro objednatelea dva pro
zhotovitele.
tétosmlouvy svými podpisy. Zfuovei smluvní
8. obě smluvní strany potwzují autentičnost
strany prohlašují,že tuto smlouvu projednaly a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak
jednostranněnevýhodnýchpodmínek.
V Huslenkách dne
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