SMLoUVA o DíLo
uzavřená podle ustanovení 5 2586 a násl. zákona č.89l2ot2 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dóle jen ,,smlouvo")

1
L.I.

obec ZIatá
Zlatá7,25o 83 Škvorec
Lubošem Přibylem, starostou

Objednatel:
se sídlem:
zastou pená:
tČo:

00472131"

DlČ:

bankovní spojení:
č' účtu:
(dá le

L.2.

c2o0472137
Komerčníbanka a.s.
LOZ2820L/0100

jen,,objednatel")

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupená:
tčo:

VODASERVIS s.r.o.
Žd'ár nad Sázavou, Jamská 2362/53, PsČ 5910L
lng. Martinem Trnkou, jednatelem
26277847
c22627784L
DlČ:
bankovní spojení: ČsoB a.s., pobočka Žd'ár nad Sázavou
775875682/0300
č. účtu:

(dá le

1.3.

Smluvní strany

jen,,zhotovitel ")

osoby oprávněné jednat:
1.3.1. Za objednatele:
ve všech věcech:

Luboš Přibyl, starosta

L.3.2.

Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací,
zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů
o předání a převzetí zastupuje objednatele technický dozor investora.

1.3.3.

Za zhotovitele:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

lng. Martin Trnka, jednatel
lng. Petr Halla, manažer projektu
lng. Martin Trefil, hlavní stavbyvedoucí

L.3.4.

Při operativním technickém řízeníčinnosti na staveništi, potvrzování provedených
prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasovánívýše faktur, potvrzováníprotokolů
o předánía převzetí díla provádí lng. Petr Halla, manažer projektu.
2. Úvodní ustanovení

2.L.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze
-d4e 31'.I2.20za' která byla
vyhodnocena jako nejvýhodnějšína základě výsledků veřejné zakázky dle zákona č. t34/z016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů s názvem: ,,Intenzifikoce úpravy vody
Zlatú 2020'(dále jen ,,nabídka"). Nabídka je nedílnou součástísmlouvy. V případě rozporu smlouvy
a nabídky má přednost smlouva.
Smluvní strana uvedená v článku L.2. této smlouvy předložila doklady, kteró osvědčujíúdaje
uvedené ve zmíněnémodstavci.
jestliŽe zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká'
Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českéhoprávního řádu
oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě a nabídce. Dále pak prohlašuje, Že
disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a
ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí.
Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
2.5.L. splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky
a zadáv ací doku

2.6.

entace,
2.5.2. převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu
vymer/
2.5.3. prověřil místnípodmínky na místě plnění _ provádění díla, tj' areál úpravny vody
Zlatá, parc' č. 196/1'4, L96lt9, L96/2I _ st. p. 1'44/t a t44l2, evidovaný v k. ú Zlatá.
2.5.4. akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobíveškeréčinnosti daným podmínkám,
2.5.5. všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně
seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této
smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2'5' tohoto článku uvedeny
výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plněnídíla,
2.5.6. veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za
podmínek zákona č. 340/2015' sb., o zvláštních podmínkách účinnostiněkterých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne
podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsícůode dne podpisu smlouvy.
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajůve smlouvě, která bude zveřejněna v
registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsaŽené ve smlouvě
nepovažujíza obchodní tajemství ve smyslu 5 504 občanskéhozákoníku a udělují svolení k jejich
užitía zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
m

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

3.1.

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitete provést pro objednatele dílo a činnosti, jak
specifikováno vtéto smlouvě, jejích přílohách a nabídce řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně
všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí.Předmětem této smlouvy je dále

3.2.

závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek
a v termínech touto smlouvou sjednaných.
objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených
formou ,,na klíč"následujícídílo(dále jen ,,dílo"):

,,lntenzifikace úpravny voda Zlatá a zajištění kolaudačního souhlasu či obdobného správního rozhodnutí
nezbytného k užívánístavby"
Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy
smlouvy:

L
2.
3.
4.
5.
6.
'
7

Projektová dokumentace zpracovaná VlS - Vodohospodářsko-inŽenýrské stavby, spol.
s r.o., lČ: 48153362,
Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho
činnostívsouvislosti s plněním této smlouvy o dílo,
Harmonogram stavebních pracía dodávek zpracovaný zhotovitelem,
Kopie nabídky zadavatele,
Seznam poddodavatelů,
Realizačnítým.

Výše uvedené dokumenty (body

3.4.
3.5.

3.7.

1'.

aŽ7 ') tvoří Přílohy

1'

až 7 a jsou nedílnou součástítétosmlouvy'

Zhotovitel prověřil zadávací projektovou dokumentaci a prohlašuje, Že jsou v ní specifikovány
všechny práce a dodávky k řádnému a úplnémuprovedení, jakož i k následnému řádnému užívání
stavby, jejížzhotoveníje předmětem plnění dle této smlouvy' Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu
tak není, nebude od objednatele poŽadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a
úplnémuprovedení, jakož i k následnému řádnému užívánídíla,jehož zhotoveníje předmětem této
smlouvy' Zhotovitel nebude uplatňovat žádnénáklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr
a skutečným provedením díla.
Veškerédodávky materiálů azaYízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité.
V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede
okamžitou výměnu příslušných částí.
Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve čtyřech vyhotoveních, dokumentace
o podmínkách údržby,atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně
zaškoleníobsluhy' Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předánídíla.
Při předání stavebního díla zpět objednateli vystaví zhotovitel předávací protokoly o předání
volných předmětů či výrobků (klíčeod dveří a jiné), které jsou součástístavebního díla, k převzetí
a podpisu zástupci objednatele (starosta obce Zlatá).
Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, vtermínech dle této smlouvy, ve
vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace
a bude zahrnovat mimo jiné i všechny souvisejícístavební práce, zajištění povolení a následně
provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravnía jiná opatření, bude obsahovat provedení
veškerých úkonůa činnostípotřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému
uvedení do řádného provozu a užívánívčetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato
smlouva.

3.8. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví

3.9.
3.10.

4.L.
4.2.

pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen Po) v prostorách staveniště, zejména dle
požadavkůa podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném zněnía v souladu
Sb., o zajištěnídalších
s nařízením vlády č' 591'/2006 sb., 5 1-B o bliŽších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích.
Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účastisubdodavatele na plnění
předmětu dle této smlouvy.
Dílo musí být provedeno V souladu s poŽadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými
souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČsN, Čsru rN, atd.), které je
nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné. Dále dílo bude provedeno v souladu
se stavebním povolením.
4. Místo plnění

Místem plnění - provádění díta dle článku 3. této smlouvy je objekt vedený jako: Úpravna vody
Zlatá, parc. č. 196/14, t96/I9, I96/2t - st. p. L44/I a 1'44/2, evidovaný v k. ú. Zlatá (dále jen

,,staveniště").
Místo plněnídle předchozího odstavce je i místem předánía převzetířádně provedeného díla.

5.
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3' této smlouvy v těchto termínech:
5.1.1. převzetístaveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů od účinnostismlouvy,
5.L.2. předání díla nejpozději do 40 (čtyřiceti) týdnů od převzetí staveniště, vč. zajištění
případného správního rozhodnutí o povolení k užívánínebo uvedení do provozu pro
provedené dílo,
5.1.3. likvidace staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů po předánídíla.
Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyššímoci nebo jiných,
pro něho neodvratitelných okolností.7a vyššímoc se nepovažují finančnía ekonomické změny,
běŽná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy, povětrnostnípodmínky.
o vzniku a ukončenívšech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat
objednatele do 24 hodin.
Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které
neomezují provoz a užívánídíla, po dokončení všech prací. 7a vady a nedodělky, které omezují
provoz a užívanídíla se rozumí i takové vady a nedodělky, jejichž odstraňování výrazně anebo
opakovaně narušuje provoz a užívánídíla.
Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovnídny předem.
objednatel se zavazuje převzít předmět díla i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy,
budou-li splněna všechna ostatní ujednánítéto smlouvy.
V případě, že objednatelvyzve zhotovitele k přerušenípracína dobu delšínež12 hodin z důvodůna
straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo
k přerušení pracívinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

6.

Realizace smlouvy, práva a povinnosti

Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůčistátním i kontrolním
orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární
ochrany (včetně začleněníprovozovaných činnostído kategorie požárního nebezpečípodle $ 4
zákona č. I33/L9B5 sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany
majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se
kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. Vtéto souvislosti bude zhotovitel realizovat
smlouvu (dílo) tak, aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp' majetku třetích osob,
který se nachází v objektech objednatele, resp' na jeho pozemcích.
Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. objednatel má právo jednostranně
zastavit práce zhotovitele (realizaci díla), které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního
prostředí' Zhotovitel můžepokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad
poškozujícíchŽivotní prostředí. objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká
odstraněním ekologické závady.
Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce
a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.
6.3.1. Zhotovitel bere na vědomí, že při realizaci předmětu díla je povinen zajistit vhodným
způsobem dopravníobslužnoststavby a místa plnění. Zhotovitel zajistína své náklady
oplocenístaveniště.
6.4.
Zhotovitel se zavazuje, Že:
6.4.L. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek
uvedených v čl. 3' této smlouvy, v souladu s příslušnýminormami a předpisy, dle
u rčen í objed natele, při dod ržování sp rávných pracovn ích a tech nologických postu pů.
o průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební
deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního
průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončenístavby
předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,
6.4.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídajícíplatnýmpředpisům čR,
6.4.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro
výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku _ doklad o uloženíbude
předán objednateli,
zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překáŽky znemožňujícíjeho provedení
dohodnutým způsobem, oznámítuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního
deníku a dohodne s ním dalšípostup,
6.4.5.
objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každéfázi jeho
provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální
zjištěné závady, plněnízhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky,
je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín,
jestliže si kontrolní zásahy vyŽádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených
prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíšítuto skutečnost
oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdíji svými podpisy, na základě zápisů
ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případnévícepráce
a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšenícelkové ceny díla, která je
smluvena jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy,
zjistí-li objednatel, Že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi
a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem,

6.1.

5

v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené
lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy
odstoupit, dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou
6.4.6.

6.4.7.
6.4.8.

6.4.9.
6.4.10.

dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez
písemnéhosouhlasu objednatele, se nehradí,
bude na místě staveniště a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat
průběžněodpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištěnía
poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde
provozem zhotovitele,
při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při
práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,
předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní
a realizačnípráce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt).
Toto ujednání se týká nejen pracovníkůzhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel
předložil místopříseŽné prohlášenío bezúhonnosti těchto pracovníkůa prohlášení,že
se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací, součástíseznamu
pracovníků budou na pozicích realizačníhotýmu v rámci seznamu techniků
požadovanéhok prokázání kvalifikace osoby, s jejichž pomocí zhotovitel prokázal
kvalifikaci v zadávacím řízeníveřejné zakázky, v němŽ došlo k uzavřenítéto smlouvy.
Změna těchto členůrealizačníhotýmu je moŽná jen po předchozím schválení
objednatele, a to prostřednictvím osob, které splňují minimální požadavky kladené
na kvalifikaci členůrealizačního týmu v zadávací dokumentaciveřejné zakázky,
zajistí vykládku dodávanéh o zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
provede účinnáprotiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření
prachu do objektu,

6.4.LL.
6.4.L2.

6.4.L3.

6.4.t4.

pracovníci zhotovitele

se budou pohybovat pouze Ve

vymezených prostorech

a budou označeni logem firmy;
v průběhu prací bude na staveništitrvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele
nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné
problémy vzniklé v průběhu realizace díla,
Vyzve objednatele k prověřeníprací, které v dalšímpostupu prací budou zakryty nebo
se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídenním předstihem
a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve
stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit
náklady dodatečnéhoodkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při
dodatečnémodkrytí, Že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného
odkrytí zhotovitel,
pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po
svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá
objednateli před započetímsvářečských prací, paličských prací nebo prací
s rozbrusem seznam pracovníků,kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací
včetně evidenčníchčíselsvářečských průkazůa dobou platnosti těchto průkazů;
tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodrŽování
poŽárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požárníochranu po celou
dobu' odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požárnídohled bude určena v zápisu
o předánístaveniště,
6

6.4.15.

6.4.16.

doložíke kontrole technickému dozoru investora k jednotlirným nabízeným v'ýrobkům
technické listy, s výkonnostními, energetickými, rozměrornými a dalšímikvalitativními
parametry před jejich instalací,
bude realizovat předmět smlouvy v souladu s technologickými předpisy dané
rnýrobcem.

6.5.

Objednatel se zavazuje:

6.5.1.

předat zhotoviteli staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů od podpisu

smlouvy samostatným zápisem,

6.5.2. na

6.6.

6.7.
6.8.
6.9.

vyžádání zhotovitele určit transportní cesty

\nýši.

Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy Ve stavebním deníku
pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány
státního stavebního dohledu, popř. zástupcijiných státních orgánů.
Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den
a odevzdat mu první průpis. Jest|iže objednate! nesouhlasí s obsahem zápisu, wjádří se do tří dnů
do deníku s uvedením důvodů,jinak se má za to, Že s obsahem souhlasí.

DPHZl%z

7.3.

Cenová ujednání

Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č.
5z6/L99a Sb', o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:
Celková cena bez

7.2.

místa dočasnéskládky

demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,
6.5.3. poskytnout zhotoviteli na zákIadě jeho předložených písemných požadavkůveškeré
potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných
k provedení prací.
V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také ,,KD"), a to minimálně
1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. objednatel i zhotovitel jsou
povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit.Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje
zhotovitel číslovanýmzápisem z kontrolního dne {případně zápisem do stavebního deníku). závěry
z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
V případě škody způsobenéobjednateli zhotovitelem nedodrženímsprávné technologie, kázně
nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen
zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné

7.

7.l.

a

DPH:

Celková cena vč. DPH:

6975 541'M l(č

t464 863,79 Kč
8 44o 405,63 Kč

Cena za dílo uvedená v bodě 7.L. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne 3!.t2.2a2o a
zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a
nejvýše přípustná.
Cenu uvedenou Vbodě 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem
měsíčněvystavovaných dílčíchfaktur, které budou číslovány vzestupnou číselnouřadou a doloženy
zjišťovacímprotokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla
v příslušnémobdobí objednatelem odsouhlasených' Současně bude na faktuře vždy uvedeno čísloa
název projektu ''lntenzifikace úpravny vody Zlatá ll.''. Soupis prací bude členěn po jednotlirných

7.4.

činnostech v souladu s položkouým rozpočtem zpracovaným zhotovitelenr ve skladbě dle zadávací
dokumentace. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě provedených prací provedených
v uplynulém období sníženéo částku (pozastávku) rovnajícíse Í5o/o hodnoty těchto prací bez DPH
na odstranění případných vad a nedodělků díla, smluvní pokuty, nároky na slevu z ceny a požadavky
na náhradu škody.
Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečnéfaktury vystavené
zhotovitelem, Ve které budou zúčtoványvšechny proplacené dílčíměsíčnífaktury pozastávky, DPH.
Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s-vyčíslenímvšech skutečných
nákladů stavby členěných po jednotlirných činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel
oprávněn vystavit do t4 dnů po vystavení kolaudačnÍhosouhlasu s nabytím právní moci (nebo
jiného správního rozhodnutí o povolení k užívánínebo uvedení do provozu), ne však dříve než po
úspěšnémukončenía po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu.
objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídajícíčástky v důsledku:
smluvní pokuty,
nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné,anebo by
vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují
kvalitu díla nebo/a jeho užívání.
Splatnost faktur je do 30 dnů od jejich prokazatelného doručeníobjednateli. Za den platby faktury
se považuje den odepsání částky z účtuobjednatele ve prospěch účtuzhotovitele.
Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti
dané ustanovením $ 28 odst.2zákona č.235/2oo4 Sb., odani zpřidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti
uvedené v bodě 7.6. tohoto článku, případně rná jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení.
Zhotovite| je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením
faktury přestává běžet původnílhůta splatnosti. Lhůta běžíznovu ode dne doručenífaktury
opravené či nově vystavené.
Do v'ýše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškerésouvisející náklady, to znamená kromě
montáŽních a demontážních prací a vypracování dokumentace a dokumentace skutečného
provedení stavby také zejména, aIe nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní
dodávky:
vybudování, provoz a údržbazařízení staveniště, zábory, oplocení, doprava materiálu
a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,
veškeré práce související s předmětem díla včetně zaknývání podlah a vybavení,
malířské a lakýrnické práce,
uvedení prostor do stavu způsobiléhořádného užívání.

7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.

7.5.
7.6.
7.7.

7.8.

7.8.I.

7.9.
7 ja.

7.8,2.
7.8.3.
7.8,4.

Spotřeba materiálu

se řídíplatnou

technologickou normou, resp. určenímrnýrobce

takto se promítá ve smluvní ceně.
Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu L2.].. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

a

Sankčníuiednání

8.1.

Pokud zhotovitel nedodr"žíktenýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v bodě 5.L. této
smlouvy, má objednatel právo v každémjednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty

I

8.2.

8.4.

8.5.

Ve Výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Pokud zhotovitel
nedodrží kterýkoli termín z milníků(dílčíchkroků) uvedených v harmonogramu kromě v předchozí
větě uvedených má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní
pokuty ve výši 0,Lyo z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 20.000,- Kč za každý započatý den
prodlení.
Smluvnípokuta za neprovedenířádného úklidu na staveništije 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení.
Smluvní pokuta za porušenípovinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.8. této smlouvy je
stanovena ve výši ].o.ooo,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvá'ní

tohoto závadného stavu.
Pokud objednatel nedodrží termín 3O-denní splatnosti řádně vystavené a doručenéfaktury, má
zhotovitel právo počínajejednatřicátým dnem požadovat, vedle zaplacení úroku z prodlení

vzákonnévýšizdlužnéčástky,smluvnípokutuvevýšio,2%zdlužnéčástkyzakaždýizapočatýden

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

prodlení.
Pokud bude zhotovitel v prodlení se započetímodstraňování reklamované vady, má objednatel
právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a kaŽdý
započatý den prodlení.
Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje Žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně,
povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušeníustanovení této
smlouvy, či obecně platných předpisů, na které se v souladu s 5 2050 NoZ nevztahuje ujednání
o smluvnípokutě.
Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručenífaktury, a to na základě faktury vystavené
oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, Že s ohledem na
předmět této smlouvy a charakter díla s výšísmluvních pokut souhlasí a považujíje za přiměřené.
Veškerésporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a V souvislosti s jejím plněním, budou
smluvní strany řešit smírčímzpůsobem prostřednictvím určenéhosvého zástupce. Teprve po
neúspěšnémsmírčímřízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného
zahájení soudního Yízení,nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí
osobě a budou instruovat azaváží své zaměstnance kdodrženízávazku důvěrnosti o případných
sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení tohoto článku, zavazuje
se uhradit druhé straně smluvnípokutu ve výši 100'000,- Kč

9.

9.1.

Nebezpečíškody na věci, předání a převzetí díla, záručnídoba

Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli
nebezpečíškody:

9.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
9.!.2. na plochách' inŽenýrských sítícha cizích zařízeníchv

dotčených prostorách
staveniště, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v

9.1.3.
9.1'.4.

jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním
předmětu díla,
na pozemku, na kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je V souvislosti s
prováděníin předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty
zhotovitele,
9

9.2.

9.3.

9.5.

9.7.

9.1.5.

na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.

Zhotovitel nese téždo doby navrácení staveniště objednateli nebezpečíškody vyvolané věcmi jím
opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí
zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž
jsou zejména:
9.2.1'. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné
konstrukce atp.),
zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
9.2.2.
9.2.3.
ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou
dokumentacía touto smlouvou, a to jak vůčiobjednateli, tak vůčitřetím osobám.
Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku
zhotovitele.
Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částíisoučástíje
od počátku objednatel'
Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČsN. smluvní strany uznávají
závaznost příslušnýchČsru (i po 1. L. L995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu
smlouvy. Případné, objednatelem zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel
povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
o předání a převzetí dokončenéhodíla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího
protokolu, který bude obsahovat zejména:
9.5.1. identifikačníúdajeo díle ijeho částí,
9.6.2. zhodnoceníjakostÍ díla nebo jeho části,
9.6.3. případnou dohodu o slevě z ceny,
9.6.4. prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas
pověřeného zástupce ,,starosta obce Zlatá" s kompletně provedeným dílem,
9.6.5. stavebnídeníky,
9.6.5. soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou
v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických
zafízení,provozování a údržbutechnologických zařízenís kopiemi platných záručních
listů,
9.6.7. soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatet ochoten dílo převzít a
které nebrání provozování a užívánídíla'
Součástízávazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompletované předání:
9.7.L. dokumentace skutečnéhoprovedenístavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné
formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění
stavby (DPs) a utříděna podle seznamu/ který bude její součástí, v DSPS budou
zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její
součástírovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených
změn a odchylek v průběhu stavby, dokumentace bude předána rovněž V digitální
podobě ve formátu pdf, dwg (editovatelné).
9.7.2. veškerépřílohy dokumentace skutečnéhoprovedení stavby, včetně soupisu
provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být
zhotovitelem potvrzeny,

t0

kompletní výchozí revize a zkoušky _ zápisy o vyzkoušení technologických zaYízení,
o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně
fotodoku mentace V d igitální podobě,
9.7.4.
doklady prokazujícíchsplněnítechnických požadavkůna použitémateriály a výrobky
dle zákona č. 22/L997 sb. o technických poŽadavcích na výrobky Ve znění
zák. č.71'/2000 Sb' v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na vybrané stavební výrobky Ve znění nařízení vlády
č' 3l2/2oo5 sb.
kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením
9.7.5.
konkrétníchjednotlivých typů zaYízení a výrobků s uvedením přesného termínu
záruční doby od _ do,
provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostnílisty,
9.7.6.
9.7.7.
zápisy o prověření pracía konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
9.7.8.
veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českémjazyce s výjimkou
obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
9.7.9. dalšídoklady obsaženéve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních
orgánů státní správy,
9.7.Lo. doklady o uloženísuti, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
9.7.LL. kolaudačnísouhlas nebo jiné správní rozhodnutí,
9.7.L2. návrhy uŽivatelských manuálů - podle potřeby.
Každéplnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným
pracovníkem objednatele' Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky,
stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění
a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle bodu B.1. této smlouvy. Teprve po odstranění
všech vad a nedodělků bude přejímacířízeníukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese
zhotovitel od pověd nost.
Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu: 60 měsícůpro
veškeré stavební práce a 60 měsíců pro veškeré dodávky pro zařízení, a to ode dne předání díla
objednateli. Vtento den přechází na objednatele nebezpečíškodyna díle. Zhotovitel se zavazuje, že
dílo bude mít po dobu trvání uvedené záručnídoby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci
(včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla
vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídajícíúčelusmlouvy.
Po sjednanou záručnídobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za
použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních pracía funkci díla.
objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného
odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu
popíšea uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné
odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručeníreklamace a
odstranit ji v co nejkratšímmožnémtermínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručenípísemné
reklamace, je-li to technicky a technologicky možné,jinak do data dohodnutého smluvními
stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do L0 dnů. Pokud zhotovitel do
3.dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní,
popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává,má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní
ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod
vzniklých v důsledkú vadného plnění této smlouvy.
9.7.3.

9.8.

9.9.

9.10.
9.11.
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9.L2. 7áruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činnostítřetí osobou, vlivy způsobenéŽivelnými

pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.
9.13. Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to
od data předání záručníopravy.
9.L4. Zhotovitel je povinen v rámci zajištění svých záručníchzávazkŮ také poskytnout objednateli
bezplatný dojezd servisního technika do místa zakázky, a kromě bezplatné výměny náhradních dílů
poskytnout objednateli rovněž bezplatnou odbornou servisní činnost spojenou se záručníopravou
výrobku.
9.15. Jestliže zhotovitel neodstranívady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel
oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím
prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkčníčást díla. Takto vzniklé náklady je
zhotovitel povinen uhradit objednateli do L4 dnů ode dne doručenífaktury _ daňového dokladu.
Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

10.

Poddodavatelé

10.1. Zhotovitel se zavazuje při prováděnídíla využítvýhradně poddodavatele, kteříjsou uvedeni v Příloze
č. 6 této smlouvy' Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části plnění, které specifikuje Příloha
č' 6 smlouvy, a to plně v souladu

Lo.2.

10.3.

Lo.4.

s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění
podle
svých závazkŮ
této smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plněníbude užívatpoddodavatele, a
to včetně plné odpovědnosti za vznik škody způsobenépoddodavateli.
Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v Příloze č. 6 této smlouvy je možná jen
s předchozím písemným souhlasem objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či
zdržovat. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele,
pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím Yízeníkvalifikaci a zhotovitel neprokáŽe
způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v zadávacím Yízení,že nový poddodavatel
splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízeníprokázal původní
poddodavatel; objednatel je rovněŽ oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy,
pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízenívlastní nabídku nebo je subjektem,
který již poskytoval objednateli stavební práce, na jejíchŽ základě vznikla objednateli škoda nebo
pokud měl objednatel k takto poskytovaným stavebním pracím námitky související s kvalitou,
rozsahem či účtováním.objednatel je také oprávněn poŽadovat výměnu poddodavatele, pokud
tento prokazatelně přispívá k vadnému prováděnídíla a zhotovitelje povinen této žádosti vyhovět.
V případě, že zhotovitel porušípovinnosti dle čl. 10.]..nebo L0'2',je povinen zaplatit objednateli
smluvnípokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ.
Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této
smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle
čl. 10.3. této smlouvy.

LL.

Realizačnítým

LL.L.

Zhotovitel se zavazuje, Že provádění díla na jeho straně bude zajišťovat realizačnítým, jehož složení
a odborná kvalifikace jednotlivých členůjsou uvedeny v Příloze č.7 smlouvy, popř. týmu, jehož
sloŽení bylo změněno v souladu s tímto článkem (dále jen ,,Reatizačnítým").
L1'.2. Výměna kteréhokoli ze členůRealizačníhotýmu je možná pouze v případě, že nový člen
Realizačníhotýmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle Přílohy č.
T2

7smlouvy disponuje člen Realizačníhotýmu, jenŽ je nahrazován novým členem nebo kterou
nahrazovaný člen Realizačníhotýmu prokazoval v zadávacím řízení;jakoukoli změnu člena
Realizačníhotýmu je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů před touto
změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje, zhotovitel je povinen na požádání objednatele
prokázat splnění povinnostístanovených v tomto článku.
11.3. V případě, Že zhotovitel porušípovinnosti dle čl. 11.1.nebo tL.z.,je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za kaŽdý jednotlivý případ.
LL.4. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této
smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle
čl. 11'3. této smlouvy.

L2. Závěrečná ustanovení

Lz.t.
L2.2.

L2.3.
L2.4.

L2.5.

Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu
na odpovědnost za škodu způsobenou činnostízhotovitele třetím osobám, která je uzavřena na
minimálnívýši pojistné částky 10 000 000,- Kč.
Smlouva můžebýt měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných,
oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástítétosmlouvy'
Nutnou podmínkou nabytí účinnostitéto smlouvy je platné stavební povolení na předmět díla a
získání finančnídotacez veřejných prostředků rozpočtu Českérepubliky či fondů Evropské unie.
Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěnédle této smlouvy druhé smluvní straně mohou
provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to
osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé
strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem
s potvrzením doručenía přečtení. oznámeníje účinnédnem jeho doručenínebo převzetí, dnem
potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení
e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž
byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost
adresáta uloŽen na poště, i když se adresát o uloženínedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně
i pro doručováníjinýchlistin a podkladů, které majíbýt předány.
objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany
zhotovitele. Hrubým porušením je:

L25.L.

L2.6.
L2.7.

L2.8.

nedodržení kteréhokoli z termínůpři realizaci předmětu smlouvy uvedeného v čl. 5.
odst. 5.1. této smlouvy o 1-5 kalendářních dnů;
L2.5.2. nedodrženíkvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních,
bezpečnostníchnebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k
užívánía provozu díla;
12.5.3. porušenídohodyo použitéa projednané technologii.
objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé
strany vyhlášeno konkursnířízenínebo je-litento návrh zamítnut pro nedostatek majetku'
odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana,
která se podstatného porušenísmlouvy dopustila, účinkyodstoupení nastávají dnem doručení
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení
staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnostiodstoupení'
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L2.9.

Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na
pozastavení prací až do odstranění důvodůa právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli
vzn i knou.

L2.Lo. Smluvní strany sjednávají, že veškerévzájemné a splatné pohledávky je možnézapočítat,nebo
postoupit třetí straně.
L1.LL. V záleŽitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č' B9/20I2 sb.,
občanský zákoník, v platném znění., příp. dalšíchobecně platných právních předpisů, které mají
vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
L2.L2. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou
písemně reaBovat do 5 pracovních dnů po obdržení'Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta
3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se Za to, že se zápisem
souhlasí a nemá námitek.
Lz.Lg. Smlouva je vyhotovena V 5 (pěti) stejnopisech, 4 (čtyři) z nich obdržíobjednatel a 1 (jeden)
zhotovitel' Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
L2.t4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnostidnem zveřejnění
smlouvy v registru smluv podle zákona č' 34a/20t5 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
L2.L5. Zastupitelstvo obce Zlatá schválilo vítěze výběrového Yízeníspolečnost VoDASERVIS s'r.o., Jamská
2362/53,591 01 Žd'ár nad Sázavou, lČ26277841, jako dodavatele stavby ,,lntenzifikace úpravy
vo

dy
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Přílohv:
Příloha č' 1: Projektová dokumentace
Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištěnízhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho
činnostívsouvis|osti s plněním této smlouvy o dílo
Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem
Příloha č. 5: Kopie nabíd ky"gadavatele (volná příloha)
Příloha č' 6: Seznam poddfdavatelů
Příloha č. 7: Realizačnítý
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lng. Martin Trnka
jednatel
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14

a

t

