
SMLOUVA O DILO
c.

sMLUvNĺ STRANY

Objednatel: Obec Mydlovary
sg sídlem: Mydlovary Čp'61, 373 49 Mydlovary
lČ: oo58178o
Zastoupený: JUDr'HanouChalupskou,starostkou
Bankovní spojení:l. Ú. : 35822-231 l01 0o
telefon: 387 985 635, ZZ4 188 837e-mail: obec@mydlovary.cz
oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: JUDr. Hana Chalupská, starostka
oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla .łłJł'..r7.4ĄĄ 4ręaŁrĺffi,j
jako objednatel díla (dále jen ,,objednatel'' nebo obecně jen ,,smluvní strana,,)

a

zhotovitel: Montela s.r.o.
se sídlem: KněŽskodvorská535/25, 370 04 České BudějovicelČ: 14503026, Dlt: CZ'ĺ45o3o26
plátce DPH: Ano
zapsaný v oR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicĺch, oddíl C, vloŽka 13867
Zastoupený: lng. Radkem JeŽkem, jednatelem

lng. Petrem Fořtem, jednatelem
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. č.ú.: 47200544/0600telefon: 387 O2O 61 't, 602 429 962e-mail: info@montela.cz, jezek@montela.cz
oprávněn jednat ve věcech smluvních: lng. Radek JeŽek, jednatel, tel: 602 42g 962

lng. Petr Fořt, jednatel, tel: 602 448 933
oprávněn jednat ve věcech technických: lng. Radek JeŽek, jednatel, tel: 602 42g 962

Petr Mach, stavbyvedoucí, tel: 724 366 202

jako zhotovitel díla (dále jen ''zhotovitel'' nebo obecně jen ,,smluvní strana,,)

spolu-uzavírĄí níŽe uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení s 2586 a násl. zákona
ć,.8912012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ,,občanský žákoník"; na zhotovení
slavby zadané podle zákona č,. 13412016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, tuto

sMLoUVU o DĺLo (dále jen 'smlouva")

na zhotovení stavby s názvem: "Mydlovary - rekonstrukce veřejného osvětIenĺ - 3. etapa,,
ć' zakázky zhotovitele: 7464t2o22
(dále jen ,,stavba")

il.
zÁxlłoľí usrłĺovENĺ

Smluvnĺ strany prohlašují, Že Údaje uvedené v ěl. l. smlouvy a taktéŽ oprávněnĺ k podnikánĺjsou
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, Že změny
dotČených Údajů oznámí bez prodlení druhé smluvnĺ straně. Smluvní strany prohlašújí, Že osobý
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto Úkonu oprávněny.
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ilt.
pŘeonĺĚr sMLoUVY

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla sjednaného touto smlouvou na svůj
náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje provedené dĺlo převzít a zaplatit sjednanou cenu za
provedenítohoto díla, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou.

tv.
DĺLo

Předmětem plnění zhotovitele objednateli podle této smlouvy, to jest dílem, se rozumí kompletní
provedení sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a sluŽeb pro sjednanou stavbu ve
sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech
díla a sjednaných termínech provádění podle přijaté odsouhlasené poloŽkové kalkulace
zhotovitele na provedení díla, která je přílohou této smlouvy, podle pevně zadaných podkladů pro
veřejnou zakázku a schválené projektové dokumentace ,,Mydlovary - rekonstrukce veřejného
osvětlenĺ - 3. etapa", zpracované projektantem: ELEKTRO soBíŠEK, včetně výkazu výměr,
která je přílohou této smlouvy, dle všech správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, a to ve
smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění dĺla, tj. sjednané stavební
objekty a práce podle přijaté nabídky zhotovitele, poskytnuté schválené projektové dokumentace
objednateĺe a všech pravomocných správních rozhodnutí, vydaných pro stavbu'
Pokud bude při provádění díla objednatel poŽadovat vícepráce (rozšíření pracÍ, výkonů a sluŽeb
13 olle nebo změny v provedenĺ díla oproti zadávacím podkladům a projektové dokumentaci),
čiméněpráce, bude podmínkou provedení víceprací či méněprací uzavření pĺsemných dodatků
k této smlouvě, v rámci kteých bude sjednána cena víceprací, či sníŽenÍ celkové ceny díla
s eventuálnĺ příslušnou změnou doby plnění před jejich provedením. ocenění těchto prací bude
provedeno na základě sĘných kalkulací a zásad, kteými se řÍdĺ cena díla. PoŽadavky na
vícepráce Či méněpráce uvede objednatel písemně ve stavebním denÍku.
Kvalitativnĺ a dodacÍ podmínky sjednaného díla jsou určeny schváleným projektem pro stavbu,
platnými souvisejícími předpisy, technologickými postupy zhotovitele pro sjednané práce
a platnými technickými normami v nich uvedenými, které tímto obě smluvní strany uznávajĺ pro
sebe za závazné a certifikovanými systémy řízeni uplatňovanými zhotovitelem'
Zhotovitel při zpracovánĺ cenové kalkulace nabídkové ceny díla posoudi| podklady a zadávaci
dokumentacĺ stavby vletně výkazu výměr s odbornou péčí.

v.
DoBA PLNĚNĺ

Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících
termínech:
Zahájení díla: 15.8.2022
Dokončení díla: 30.11.2022
Datem dokoněenídÍla se rozumídatum předání díla bez vad bránících uŽívání.
Vícepráce a méněpráce, jejichŽ finantní objem nepřekročí 10o/o z hodnoty sjednané ceny dĺla,
nemají vliv na termĺn dokončenĺ a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany
nedohodnou jinak.

ZahĄeni provádění prací je podmíněno nabytím právnĺ moci všech správních rozhodnutí
předepsaných právními předpisy a protokolárním předáním staveniště ze strany objednatele ve
smyslu čl. lX. bod 1. písm' a) této smlouvy.

vt.
CENA zA DĺLo

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. lV. smlouvy, je stanovena
vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách Č. 526/199o Sb. v platném
znění podle všech pozdějších předpisů a je doloŽena poloŽkovým rozpočtem' ktený je přílohou
této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a Činí:
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Celkem bez DPH:
DPH dle zákonné sazby

í 638 433'20 Kč
344 070'97 Kč

celkem vč. DPH: í 982 504'í7 Kč

2. Sjednaná cena, uvedená v bodě 1. tohoto Čĺánku, zahrnuje Veškeré nezbytné náklady vtetně cen
materiálu, energie, dopravy a cestovného nutné k řádnému provedení ôĺla podle poskytnutých
podkladů a je platná po celou sjednanou dobu provádění díla pro sjednaný rozsah a oosäh pŕacĺ
podle poskytnutých podkladů a pro sjednané termíny provádění dílá a můże být upľavena pouze
písemnou dohodou smluvních stran při změně právnĺch nebo daňových předpiśŮ nebo přiżměně
dĺla, zejména sjednaného rozsahu nebo obsahu díla či technickéńo řeŠeni prováděnĺ díla, na
nichŽ se smluvní strany vzájemně dohodnou, nebo změně právních předpisů, které majÍ vlĺú na
cenu díla' VeŠkeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

vil.
PLATEBNĺ A FAKTURĺcľĺ PoDMĺNKY

1. Provedené dokončené práce budou zhotovitelem objednateli fakturovány na základě
oboustranně odsouhlasených a potvzených soupisů skutečně provedených dokónčených pracĺ.
objednatel nebude zhotoviteli poskýovat zálohu' objednatel uhradí cěnu na zaklađě ĺártury
vystavené po předání a převzetí díla.

2. Splatnost faktur zhotovitele je sjednána na 30 dnĺ od jejich vystavení.3' Všechny faktury zhotovitele budou obsahovat veškeré předépsané náleŽitosti daňového dokladu,
a to v případě, Že fakturovaná sluŽba nebude podléhat přenesené daňové povinnosti. V opaěném
případě faktura neponese výši DPH, ale oznámení, Že ,,výši daně je povinen doplnit a přiznat
plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněnoĺ. -

4' Nebude_lifaktura obsahovat stanovené náleŽitosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je
objednateloprávněn vrátit jizhotoviteli ve lhůtě 30 dnů od jejího doruěení s uvedenĺm chyběýcíóh
náleŽitostĺ nebo nesprávných údajů' V takovém případě se áoba splatnosti nepočítá a nová doba
splatnostĺ počne běŽet dorutením bezvadné faktury objednateli'

vilt.
PoDMĺNKY PRoVÁDĚľĺ oĺu1. Sjednané dílo bude provedeno na sjednaném staveništi pro stavbu podle sjednaných zadávacích

podkladů 
_ 
stavby, schváleného projektu, pravomocných správních rozhoonütĺ, stanovisek

a souhlasů vydaných pro stavbu. StaveniŠtě je vymezeno plocńou, která bude přesně Vymezena
a předána zhotoviteĺi zápisem o předánĺ staveniště. Mĺstem plnění je stavéniště pró stavbu
,,Mydlovary _ rekonstrukce veřejného osvětlení - 3. etapa" podle schváleného projektu stavby

_ a pravomocných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu.2. Zhotovitel provede dílo na své nebezpetí, v poŽadovaném termÍnu a kvalitě, za cenu smluvenou
v čl. Vl. této smlouvy'

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky
s příslušnou odbornou způsobilostí a kvalifikací.4. Ke vstupu na staveniště v průběhu jejĺho provádění jsou bez omezení oprávněny osoby
objednałele vyjmenované ve stavebnÍm denĺku za podmínky dodrŽovánĺ všech bezpetnostnícń
předpisů.

5. Zhotovitel vede v 
-souladu s právními předpisy od předání staveniště aŽ do odstranění případných

vad stavební deník, kteý je podkladem pro uplatněnĺ vzájemných nároků. Do stavebního deníku
se.zapisují údaje podle vyhlášky č' 499t2006 Sb' a všechny skutetnosti, rozhodné pro plnění
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a iejicrr jatosti, zdůvodnenĺ' oocrryter
prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení-oigáný státní správy' Zhotovitel v-ede
evidenci o stavebních prvcích odváŽených k opravě mimo štaveniště. objeđnatel je povinen
sledovat obsah stavebnĺho deníku a k zápisům připojovat svá stanoviská (souhlaś, ńamitLy,
poŽadavky na vícepráce atd.)' SmluvnÍ strany se k leánotlivým zápisům ve štavebním denÍŕu
vyjadřujĺ ve lhůtě 3 kalendářních dnů od provedenízápisů druhou smluvní stranou. Nevyjádří_li sev této lhůtě, má se za to, Že s obsahem zápisu souhlasí. Do stavebního deníku jsóu rovněŽ
zapisovány dohody mezi oběma stranami' které mohou ovlivnit vzájemný rozsah práv
a povinností. V tomto případě však budou zavazovat smluvnĺ strany pouzó tehĺĺy, budou-li týo
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dohody, resp. ujednánĺ mít náleŽitosti platných právních Úkonů a budou-li učiněny k tomu
oprávněnými osobami. Stavební deník bude uloŽen u stavbyvedoucího a během pracovní doby
musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný.

6. K projednání podstatných skutetností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu
stavebních prací, k projednání spolupráce mezi smluvními stranami potřebné pro provedenĺ díla
se uskuteční pravidelné kontrolní dny, a to v termínech dohodnutých mezi smluvními stranami.
Kontrolní dny svolává objednatel. Svolávající povede o průběhu všech kontrolnÍch dnů,
učiněných zjištěnĺch, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy. Přijaté záVěry jsou
závazné pro obě smluvní strany'

tx.
sM LUVNĺ zÁv pzxv oBJ EDNATELE

objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k Úspěšnému provedení sjednaného díla
potřebnou a nezbytnou součinnost spočívající především v tom, Že:
a) předá zhotoviteli protokolárně staveniště pro provedenĺ dĺla jako celek nejpozději dot.9.2022

a to ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla a zbavené práv třetích osob tak' aby
zhotovitel mohl zahájit práce v souladu se schváleným projektem stavby a s podmínkami
smlouvy a dalšĺch případných vydaných stanovisek, souhlasů a pravomocných správních
rozhodnutĺ pro stavbu. Uvedenou skuteěnost smĺuvní strany potvrdí společným zápisem. V
zápisu o předánÍ staveniŠtě budou rovněŽ Vymezeny vzájemné vztahy, závazky a povinnosti
v oblasti bezpečnosti práce mezi účastníky výstavby.

b) při předání staveniště předá zhotoviteli:
- schválený projekt pro jednotlivé ěásti stavby ve dvou /2/ vyhotoveních,- všechna stanoviska, souhlasy a správní rozhodnutí vydaná pro stavbu, vč. jejich nabýí

právnímoci,
- veškeré podklady o existenci všech známých podzemních inŽenýrských sítí, vedení

a instalací technické a dopravní infrastruktury v místě stavby,- základní geodetické výškové a polohové body pro stavbu,- připojovací místa dotčených sítítechnické infrastruktury a odběrná místa vody a el. proudu,
c) seznámí zhotovitele se všemi známými skutečnostmi, které by mohly mít vliv na provádění

díla,
d) poskytne zhotoviteli nezbytnou souiinnost, nutnou pro úspěšné provedení sjednaného díla,

zejména
při obstarávání nutných stanovisek, souhlasů a správních rozhodnutí pro provedení dĺla,
zjištění existence veřejných sítí v místě stavby, spolupráci projektanta a další sjednanou
činnost,

e) poskytne zhotoviteli bezplatně vymezený prostor staveniŠtě a případné další sjednané
prostory
po dobu trvání stavby a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště,

Đ v případě zjištění jiných skutečností při provádění díla, neŽ předpokládá schválený projekt
stavby, nebo zjištění jeho nedostatků nebo vad zajistĺ objednatel bez odkladu spoluprácĺ
projektanta, po dobu potřebnou k řeŠení těchto skuteěností není zhotovitel v prodlenĺ
s prováděním předmětu díla, vícepráce spojené se sjednaným řeŠením budou řešeny jako
vícepráce podle ustanoveníčl. lV. 2. této smlouvy,

g) umoŽní zhotoviteli umístění odsouhlasené informační a reklamní tabule u vjezdu na
stavenĺŠtě,

h) v případě pojistných událostí informovat zhotovitele o postupu |ikvidace škody'

x.
sM LUVN í zÁv an<v zHoTovlTELE

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinností sjednaných v jiných článcÍch této
smlouvy:
a) provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou, s platnými technickými předpisy

a se zájmy objednavatele, které jsou mu známy
b) plnit podmínky' uloŽené správními rozhodnutími vydanými pro tuto stavbu, a dodrŽovat

stanoviska, vyjádření a souhlasy dottených orgánů státnĺ správy,
c) informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které

by mohly mít vliv na provádění dĺla, práva, povinnosti a zájmy objednatele souvisejĺcí
s předmětem díla,
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d) V případě skryté překáŽky, přĺpadně v průběhu provádění prací dĺla zjištěné, nepředvíclané
skutečnosti souvisejícĺ s realizací díla, ve spolupráci s objednatelem rozhodnout o dalším
postupu prací,

e) důsledně chránit veŠkeré stávajícĺ konstrukce, sítě a vedení proti poŠkození, zničení, ztrátě či
jinému znehodnocení,

f) před zahájením provádění prací zajistit podle podkladů objednatele provedenÍ vytýčení všech
známých inŽenýrských sítí, vedení a kabelů, procházejících staveništěm- ńa náklady
objednatele, zúčastnit se provedení vytýčení sítí, zaznamenat ho do stavebního deníku,
zajistit příslušné doklady a vedeníochránĺt,

9) udrŽovat na staveniŠti a dotčených pozemcích pořádek a čistotu a podle platných předpisů
průběŽně odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho tinností,

xt
BEzPEčNosT PRÁcE, ocHRANA ZDRAVí a poŽÁnNĺ ocHRANA NA PRAcoVlŠTl. BezpeČnost práce, ochranu zdraví, protipoŽární ochranu a ochranu Životního prostředí při

prováděnÍ dÍla je povinen zajiŠt'ovat zhotovitel v souladu s příslušnými dotčenými platnými
bezpečnostními, hygienickými a protipoŽárnÍmi předpisy, předpisy o ocltraně přĺrody a Životnĺho
prostředí, obecně platnýmĺ předpisy, i známými zvláŠtními předpisy objednatele, s důrazem na
zákaz poŽíváníalkoholických nápojů a omamných látek na stavbě.. objednatel splní povinnosti předepsané mu jako zadavateli zákonem Č. 309/2006 Sb., zákonem
o zajištění dalŠích podmínek bezpečnosti a ochrany zdrav'l při práci'. Zadavatel je povinen poskytovat potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP po celou dobu
realizace stavby v souladu s ustanovením $ 't4 odst. 4 zákona Ö. 309/2006 Sb' Stejnou
souÖinnost zajistí zhotovitel i u svých ostatních zhotovitelů - subdodavatelů díla. lnforńace
o fyzických osobách' které se mohou s vědomím zadavatele zdrŽovat na staveništi, budou
doplněny do plánu BozP.
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xil.
vzÁJEMNÝ sĺvr sMLUvNĺcH STRAN1. Po dobu provádění díĺa bude objednatele na stavbě ,^"łrpoÄiJ.iĺk'.ľ/#4.fuľłľł/xt"rĺ

jsou oprávněni ke všem věcným úkonům, týkajÍcích se provádění díla - Úlastní se předání
staveniště, kontrolují jakost prováděných pracĺ a provádění prací podle schválené projektové
dokumentace, podle smluvních podmínek' technických noiem, jiných právních předpisů a
stanovisek, souhlasů a pravomocných správních rozhodnutí, svolávajĺ kontrolní dny, kontrolují
zakývané práce, odstranění vad a vyklizení staveniště. Na nedostatky |istene v průbbhu pracíjô
povinen neprodĺeně upozornit zápisem do stavebního deníku. Dále je póvinen a oprávněn oveľit,
zda zhotovitelem vyúčtované mnoŽství a technické jednotky prací a výkonů odpovídá skutečně
provedenému mnoŽství a technickým jednotkám sjednaných prací a vyrono. Je dále oprávněn
řešit technické problémy při provádění díla, a po technické stránce převzít předmět díla. Tento
pracovník neníoprávněn samostatně uzavírat jakékoliv dohody, jejichŽ důsleđkem by bylfinanční
čivěcný závazek objednatele vůčĺzhotovitelĺ ti třetí osobě.2. objednateĺ- stavebnídozor není oprávněn zasahovat do obchodnítinnostizhotovitele.3. Zástupci zhotovitele na stavbě: Petr Mach, tel.: 724 366 202, jsou oprávněni vyřizovat
s objednavateĺem vŠechny náleŽitosti týkajícÍ se provádění díla. Śoučasně jsou oprávněni
přejÍmat staveniště a předat předmět díla.

xilt.
pŘeoÁľĺ pŘEonĺĚrU DĺLA1. Zhotovitel splní svůj závazek k provedení díla dle této smlouvy jeho řádným ukončením

- a předáním předmětu díla objednateli bez vad bránících uŽívání, ktený jéj převezme.2. Zhotovitel bude objednatele pĺsemně informovat nejméně pět pracovňĺóń ano před očekávaným
dnem předání o jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data. objednatel blď
potvrdí do tří pracovních dnů od doruěení tohoto oznámení, Že souhlasí s navrŽeným dnem
předání dĺla, nebo navrhne nový termín tak, aby nedošlo k překrolení sjednaného termĺnu
předánÍ dĺla' JestliŽe objednatel v uvedené lhůtě tří pracovních dnů od áorutenÍ oznámení
zhotovitele o jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data nesdělí nový termín
předánídíla, má se za to, Že s navrŽeným termínem předánídíla souhlasí.3. Zhotovitel připravĺa u přejímacího řízení předloŽí:
- prohlášenĺo shodě poużitých materiálů
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- zprávu o Výchozí revizi elektrického zařízeni
- geodetické zaměření skutečného provedení
_ stavebnídeník

4. Dohodnutý rozsah prací se odevzdává a přebÍrá jednorázově.
5. o předání díla pořídí smluvní strany písemný zápis - předávací protokol, jehoŽ obsahem bude

výsledek prohlÍdky, prohláŠení zhotovitele, Že stavbu předává a objednatele, Že stavbu přejímá.
objednatel nemá právo odmítnout převzetĺ díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani
ve spojení s jinými nebrání uŽívání díla funkčně nebo esteticky, anĺ jeho uŽívání podstatným
způsobem neomezují' V případě výskytu ojedinělých drobných vad na díle bude součástí
předávacího protokolu uvedením termínů a způsobu jejich odstranění'

6. Při předánĺ díla je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zaŕízení, zbylý materiál a odpady
na staveništi tak, aby bylo moŽno dÍlo řádně převzít a bezpečně provozovat. Nejpozději do deseti
kalendářních dnů po bezvadném předání díla je zhotovĺteĺ povinen staveniště zcela vyklidĺt.

xtv.
zÁnuxa zA DĺLo - oDPoVĚDNosT zA VADY

1. Smluvní strany sjednávajĺ touto smlouvou záruku na jakost provedeného dĺla v délce 36 měsĺců.
Tato sjednaná záručnĺ doba počíná běŽet ode dne předání díla bez vad.

2. Tato sjednaná záruka se nevztahuje na běŽné opotřebenĺ provedeného díla, jeho poškození,
způsobené nesprávným nebo nevhodným uŽíváním, mechanickým poŠkozením či neodbornou
manipulací a péčí, a dále na záruky na materiály, věci nebo sluŽby' předané, dodané nebo
poskýnuté pro stavbu zhotoviteli objednatelem, v souladu s platnými ustanoveními občanského
zákonĺku.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé v zárutní době v souvislosti s nevhodným uŽíváním
dĺla nebo zanedbáním řádné a pravidelné údrŽby, nebo majícĺ původ v:
a) nesprávných podkladech, pokynech a zařĺzeních, poskytnutých objednatelem,
b) způsobených ŽivelnÍ událostĺ, na kterou není dílo dimenzováno, nebo činnostĺ třetích osob,

která je neslučitelná s povahou díla.
4. objednatelje povinen reklamovat zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně u zhotovitele,

nejpozději však do konce záruční doby.
5. objednatel má právo na bezplatné odstraněnĺ vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění

reklamované vady nejpozději do deseti kalendářnĺch dnů od jejich oznámenĺ objednatelem,
pokud se smluvnĺ strany nedohodnou jinak' Veškeré uplatněné vady je zhotovitel povinen
odstranit v nejkratší moŽné době, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. o odstranění vad
bude smluvními stranami sepsán protokol'

6. ProkáŽe-li se Ve sporných případech, Že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., Že na jím
reklamovanou vadu se sjednaná záruka nevztahuje li za ni zhotovitel neodpovídá, je objednatel
povĺnen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislostĺ s odstraněním vady vzniklé náklady.

7. odpovědnost za vady díla, škody a jejich náhrada se řídí přísluŠnými ustanoveními občanského
zákoníku v platném znění. Jakost pouŽitých materiálů a provedených prací bude potvrzena
platnými vydanými d_oklady, certifikáty nebo prohlášenÍmi o shodě podle platných předpisů
a technických norem ČR v souladu se systémy řizeníjakosti, uplatňovanýmizhotovitelem.

xv.
VLAsTNlcxÉ pnÁvo K DĺLu A NEBEzPecĺ Šxoov

1. Nebezpečí škody na dÍle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání díla bez vad
a nedodělků.

2. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo Úplné neplnění smluvnÍch
závazkťl, jestliŽe k němu doŠlo v důsledku vyšší moci. Za vyŠšĺ moc se povaŽují válka,
nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přĺrodní katastrofy.
V případě, Že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku
vyŠší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skuteěnosti vyrozumět druhou smluvní
stranu, aby se pokud moŽno zabránilo vzniku škod. obdobně poté, co ÚÖinky vyšší moci
pominou, je smluvní strana, jeż byla vyšší mocÍ dotčena, povinna neprodleně a pÍsemně
vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. V případě, Že nastane vyšší moc, prodluŽuje
se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níŽ vyššÍ moc trvá.

3. Pro posuzováníškod mezi smluvnĺmi stranami platí ustanovení občanského zákoníku.
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xv!.
sMLuvNĺ PoKuTY

1. objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvnÍ pokutu ve výši 0,05 % z ceny dĺla bez DPH za
každý započatý den prodlení s dokončením sjednaného díla objednateli oproti termínu dokončení
sjednaném v čl' V. bod 1. této smlouvy. V případě pozdějšího zahájení realizace dĺla, neŽ ktený je
uveden v čl. V. bodu 1. této smlouvy, z důvodů dle tl. V. bodu 2. této smlouvy, je objednatel
oprávněn poŽadovat smluvnĺ pokutu aŽ po uplynutí termÍnu dokončení díla navýšeného o potet
dní, odpovĺdajícímu prodlenĺ se zahájením díla.

2. objednatel je oprávněn Účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH
za każdý započatý den prodlení za neodstranění vady' uvedené v zápise o předánĺ stavby, ve
lhůtě sjednané smluvními stranami pro její odstraněnĺ'

3' Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z jakékoliv dluŽné
částky v prodlení, a to za kaŽdý den prodlení.

4. Smluvnĺ pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doruöenĺ jejich vyÚltování druhé
smluvnístraně.

xvil.
PRoHLÁŠENĺ A zÁRuKA |NTEGR|TY

1. Zhotovitel prohlaŠuje, Že se před uzavřenĺm smlouvy nedopustil v souvislosti s veĘnou
zakázkou sám nebo prostřednictvím jiné osoby jednání, jenŽ by odporovalo zákonu nebo dobným
mravům nebo by zákon obcházelo, zejména nenabízel iádné výhody osobám podílejícím se na
zadání veřejné zakázky, na kterou sním objednatel uzavřel smlouvu, a ve vztahu kostatním
dodavatelům se nedopustil jednání naruŠujĺcího hospodářskou soutěŽ'

2. Zhotovĺtel se zarucuje, Že se ani po uzavření smlouvy s objednatelem nedopustí výše popsaného
jednánĺ.

xvilt.
oDsToUPENí oD SMLoUVY

1. KaŻdá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit z důvodů uvedených
v zákoně, zejména v obÖanském zákoníku.

2. objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoliv v době, kdy bude o zhotoviteli
zahájeno insolvenční řĺzení dle zákona ě,. 18212006 Sb., o Úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenÖní zákon) v platném zněnĺ.

3. objednatelje oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, Že se prohlášení dodavatele o integritě
ukáŽe být nepravdivým nebo jestliŽe zhotovitel porušĺ záruku integrity po uzavření smlouvy
s objednatelem.

4' odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamŽikem doručení písemného odstoupení jedné
smluvní strany druhé smluvnĺ straně. odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na
náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, ani ustanovení o smluvnĺ pokutě ani jiných
ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat
i po ukoněení této smlouvy.

5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také cenu dosud
provedených a nevýakturovaných prací.

xtx.
DoRUcovÁNĺ

1. Veškeré písemnosti budou mezi smluvními stranami doruěovány osobně proti podpisu nebo
doporučenou poŠtou.

xx.
osTATNĺ UJEDNÁNí

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutelnosti, bránící řádnému plnění smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání
smluvních stran.

2. Případné rozpory' vzniklé při provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody.
Nedojde-li k dohodě, předloŽí věc místně příslušnému soudu ČR.

xxt.
zÁvĚnecNÁ UsTANoVENĺ
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1. Tato smlouva se řídí českým právem. Pokud v této sm|ouvě není sjednáno jinak, řĺdí se
vzájemné vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem stanovené touto smlouvou ustanoveními
občanského zákoníku.

2. K platnosti této smlouvy vč' jejĺch změn a dopĺnění (dodatků) je potřeba písemná forma. Dodatky
smlouvy budou čĺslovány vzestupně. Jakákoliv vedlejšÍ ujednání, nejsou-li učiněna v písemné
formě, jsou neplatná.

3. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím
dotčena platnost uzavřené smlouvy jako celku s přihlédnutĺm k ostatním ustanovením. Smluvnĺ
strany se zavazují, Že v takovém přĺpadě bez prodlení sjednají náhradní ustanovenĺ, která
nahradĺ neplatná a ktenými bude zaručeno dosaŽenívěcného i právního účelu uzavřené smlouvy.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichż jeden obdrŽí
objednatel a jeden zhotovitel.

5. Smlouva nabývá platnosti a ÚČinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvnÍmi stranami.
6' Smluvní strany prohlašujÍ, Že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle,

nikoliv v tísni nebo za jinak nápadně nevýhodných podmĺnek. Smlouvu si přeletly a s jejím
obsahem bez výhrad souhlasí' na důkaz čehoŽ připojují své podpisy níŽe.

Objednatel:
Obec Mydlovary

JUDr. Hana Chalupská
starostka

Zhotovitel:
Montela s.r.o
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