52020 00504

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. předpisů. zákona č. 89/2012 Sb.. Občanský Zákoník.
v platném znění (dále jen Sınlouva)

Smluwıi Strany
l.

Město Nynıburk
Náıněstí Přemyslovců 163. 288 02 Nymburk
00239500

Objednatel:
se sídlem:
IČ:

CZ00239500

DIČ;
bankovní spojení:
číslo účtu:

Česká spořitelna a.s. pobočka Nyınbıuk
27-0504359359/0800

zastoupeııý:

Ing. Toınášenı Maclıeın. Ph.D.. starostou ıněsta Nyiııbuı`k

Osoby oprávněne' k jednání:
ve věcech Sınluwıích:

Ing. Bolıuınil Klicpera
tel.:

ve věcech technických:

606 092

a investic

763. e-mail: bolıuınil.k1icpeı`a@*ıneu-nbk.cz

Ing. Iveta Žeınlová.
tel.:

- vedoucí odboru rozvoje

601 085 029.

odbor rozvoje a investic

e-ınail:

iveta.zen1lova@n1eu-nbk.cz

(dále jen "0bjednatel") na straně jedné

2.

AVE Kolín

Zhotovitel:

S.ı`.o.

se Sídleın:

Třídvorská 1501. 280 02 Kolín - Kolín

IČ:

25148117

DIČ:
zapsán v obclıodnínı

V

CZ25148117
rejstřílﬂı: vedeném Městskýın soudenı v Praze pod

sp. zn. oddíl

Č.

vložka 53627

bankovní Spojení:

Československá obchodní banka.

a.s.

číslo účtu:

Mgr. Věı`ou Suchonıelovou a

zastoupený:

Ing.

Martinem

Ticlıýnı

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech sınluvních:

Mgr. Věra Suchoınelová

ve věcech teclınickych:

Michal Sýkora - vedoucí provozu Stavby

(dále jen "zh0t0vitel") na

Stı`aııè

a Ing.

Martin Tichý

druhé

Preambule
Zlıotovitel uzavírá tuto

smlouvu S objednateleın jako logicky krok následující po zadávacím
,,Ch0dník ulice Pražská, Nymburk“. Všechny podmínky

řízení na veřejnou zakázlﬂı:

„Š

z

uvedené v zadávacím řízení této veřejné Zakázky. jakož
zakázky i když nejsou výslovně uvedeny ve Sınlouvě.

i

V nabídce jsou platné pro

phıěın'

Článek I.
Předmět Smlouvy
1.

dle

Předmětem Smlouvy je pı`ovedení díla:
„Chodník ulice Pražská, Nymburk“.
podnıíııek této Smlouvy. na základě a v rozsahu pravoınocne'lıo Stavebního povolení. V

projektovou dolmnıentací a všemi dotčenými právııíıni předpisy V platném Znění,
Zejınéna stavebııíın Zákonem. v souladu S ČSN a technologickýnıi předpisy a postupy
platnými pro výše uvedené technologie a předpisy prováděcínıi a souvisejícími. a to
Zlıotoviteleın na jeho náklady a nebezpečí (dále jen „dílo").
souladu

S

2.
Zhotovitel se zavazuje zlıotovit dílo dle objednatelenı předané projektové
dokunıentace ve stupni pro provádění Stavby, Dílo zalnnuje veškeré činnosti zhotovitele.
související S ı`ealiZací předmětu díla. V předınětu díla jsou Zahınuty činnosti na pı`ovedeııí
všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané lo/ality a paranıetıů díla.
3.

Mezi smluvními

ııásledující dolﬂnnenty.

to

V ııásledujícíııı pořadí
a)

b)
c)

stı`anami bylo

ktere'

výslovně sjednáno. že obsalı této smlouvy tvoří
a inteıpretovány jako Součást smlouvy O dílo. a

budou chápány

důležitosti a závaznosti:

Tato Snılouva
Projelđová dolﬂımentace k provádění Stavby „Nynıbın`k. přechod tı`ati v ulici
Pražská“. únor 2020, Zpracoval Martin Tonıs. IČ: 71385789
Podklady Spochnínkanıi zadávacího řízení na veřejnou Zakázku „C hodník ulice
Pražská,

Nymbınk“.

přeložkou kabelového vedeııí

Elektroınoııtážııí práce Spojené S

d)
e)

provedeny pracovníky Č D-Telenıatika
Nabídka zhotovitele vůči objednateli
Soupis prací oceněný Zhotoviteleın

SŽDC budou

a.S.

V případě.

že objednatel ııa realizaci Získá dotaci. zhotovitel se zavazuje respektovat
požadavky a řídit se pravidly poskytovatele dotace (např. označeııí Stavby i po jejím
dokončení. kontrolu provádění Stavby. kontrolu použití poskytnutých finančních pı`ost1ˇ`edků a
kontrolu účetních dokladů apod.)
4.

5.
Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při kontrole vynaložených prostředků v rámci
xykoııu fnıaııční kontroly. vyplývající ze Zákona č. 320/2001 Sb. dle §2 písni. e) zákona o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. v platnéın znění.

Článek II.
.\'IíSt0

(1)

Místem phıění

díla je ulice

Pivovaıu Nyınbınk.

plnění

Pražská vNymb1u`ce u železniční

tı`ati

před areáleın

Čıánøk III.

Doba
1.

plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících teıiııínech:
'7

g

.__

/

Doba předání a převzetí stav'eı1iště:
Doba zahájení stavebıiíclı prací:

do 3 dnů od doručení písemné výzvy

dnem předání a převzetí staveniště

Lhůta pro dokončení stavebııíclı prací:
nejpozději do 30. 11. 2020
p1`o
Lhůta
předání a převzetí díla:
do 5 dnů od dokončení stavebních prací
Lhůta pro odSt1`aněı1í a vyklizení zaıˇízení staveniště: do 7 dnů od předání a převzetí díla
Tennín ukončení plııění se může posiuiout vpřípadě nepříznivých podmínek pı`o ı`ealizaci
díla.

Čıánøk IV.

Cena

l.
Cena díla je dohodnuta Sinluvnínıi strananıi na základě předpokládaného množství
výměr dle p1`ojektovˇé dolﬂnnentace a pevnýcli jednotkovýclı cen V členění:

Nabídková cena
Cena bez DPH

Si;'ıŽ'I';'

výše DPH

Cønn vč.

DPH

I

Základní rozpočtové náklady

l

oxınıni náklady

ăììjm

7'

O

°5"'"'Í

°/0

90 000.00 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady

V1“

062 385.82 Kč

"Mad-`ˇ

1

Podrobný 1`ozpis ceny je Součástí

152 385,82

Kč

\0

°\

223 101.02 KČ

Kč
0 Kč

242 001,02

této Snılouvy jako její příloha č.

Kč

285 486.84 KČ

Kč
0 Kč

18 900.00

0,1,

Kč

l

108 900.00
I

1

394 386,84 Kč

1.

2.
Cena zahinuje veške1`é náklady zhotovitele na p1`ovedení díla a nemůže být
jednostranně ıněněna.
případě vícepıˇací nebo 1ııénëp1'ací ınusí být uzavřen písemný dodatek

k

této sınlouvě.

V

Článek V.
Platební podmínky, fakturace
bude cenu

díla faknuovat po částech dle již provedených prací ıněsíčnínıi
doklady. Po dokončení díla vystaví Zhotovˇitel konečnou faktuıu.
Všechny faknuy budou p1`oplace1ıy do výše 90
ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla je
vázáno na vydání kolaudačního souhlasu. ı`eSp. zádržné bude uln`aZeno po odstranění vad a
l.

Zlıotovitel

faktíuˇaıni

- daňovými

°~'í›

nedodělků

zjištěııýclı při předáııí a

převzetí hotové stavby.

Dneın

uskutečııěın' zdanitelııélıo phıění je poslechıí
Zhotovitel fakturovˇat p1`ov'ede1ıé pı`áce.
2.

den V měsíci. za kteiý bude

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení soupis provedených p1`ací v běżnénı
kalendářním nıěsíci. a to k 28. kalendáıˇníinu chıi měsíce. Objednatel odsoulılasí tento Soupis
do 3. kalendářního dne následujícího měsíce. Na základě odSouhlasene'ho soupisu p1`ací
vystaví Zhotovitel faknuu nejpozději do 7. kalendářního dııe následujícího měsíce a zašle ji na
adresu obj echıatele.
3.

Povinnou přílohou faktury je objednatelem odsouhlasený soupis prov-ˇedených prací.
Soupis provedených p1`ací k danéinu datu nnısí obsahovat Sloupec celkového phıěııí po
jednotlivých položkách na základě této smlouvy a všech jejich dodatků od počátku Stavby.
Plnění Za období posledního ıııěsíce (popř. několika nıěsíců) je uvedeno ve stejném čleııění
V dalším sloupci.
4.

3

.Q

//.

má všechny náležitosti běžné

Koııečná falđma

falduıy a navíc nese zřetelně označení
Je prohlášením zhotovitele. že ııebude na objednateli uplatňovat
žádné další finanční požadavky \yplývající Z této smlouvy.
5.

„KONEČNÁ FAKTURA“.

Faktury (daňové doklady) budou obsahovat ručení objednatele a zlıotovitele včetně
DIČ. datinn vystavení. datum splatnosti. datum uskutečněnélıo Zdanitehıého plnění.
bankovní Spojení Smluvníclı stran. přechnět phıění. ııázev a číslo stavby. číslo sınlouvy
Zlıotovitele. číslo sınlouˇxy objednatele. celkovou cenu bez DPI-I. celkovou cenu včetně DPH,
celkovou částku k úlıradě a ostatııí náležitosti daıˇıového dokladu a účetního ve smyslu
ustanovení Zákona o DPH a Zákoııa o účetnictví v platném zııěııí.
6.

jejich IČ.

7.

o

Faktluovaně plnění je předıııěteın přenesené daıˇıové povinnosti dle § 92a a 92e Zákona
a výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel.

DPH. V platnéın znění.

8.

Faldıua bude zaslána vždy na adresu Sídla objednatele.

9.

Splatnost falmny je 30

dııí

Způsob provádění

od dne. kdy byla

faktuı`a přijata

v podatelně objednatele.

Článek VI.

díla Zhotovìtelem,

spolupráce smluvních stran

l.
Zhotovitel povede ode dne Zahájení pı`ací stavební denik. jehož režim bude V souladu
se zákoııy a vyhláškami platnými V ČR. Deník bude uložen u stavbyvedoucílıo zhotovitele na
stavbě a bude pı`o Zástupce objednatele kdykoliv přístupný.

Do stavebního deníku jsou opı`ávněni zapisovat:

2.

za objednatele: Ing. Bohumil Klicpera. Ing. Iveta Žeınlovˇá. techniclq“ dozor
za zhotovitele: Michal Sýkora - vedoucí provozu Stavby

Zástupci snıhmıích

3.

Stı`an

pro provádění díla jsou:

technický dozor objednatele: KĹPS Nymbink s.r.o.. Ing. J in' Fı`iedel -jednatel Íˇnnıy
odpověchıý stavbyvedoucí zhotovitele: Michal Sýkora - vedoucí provozu Stavby
4.
Předání staveniště nebo pracoviště se uskuteční pı`otokoláıně za účasti odpovědııýclı
zástupců obou sınluvnjch stran.

Adresa zhotovitele pro Zasílání veškeré korespondence: AVE Kolín s.i`.o.. Třídvoıˇská 1501.
280 02 Kolín V
Achesa objednatele pro Zasílání veškeré korespondence: MěstSlq,'f úřad Nymburk. Náměstí
Přemyslovců 163. 288 02 Nyınbm`k.

V Šechny dopisy,

5.

oznámení apod. budou zasílány na

ınožııost záı`oveıˇı tuto Stejnou korespondenci předat ınezi

zodpovědnými za
deníku.

realizaci.

tyto adresy. čímž není xyloučena
pracovníky obou sıııhıvních stran

Takové předání však musí být Zaznamenáno do Stavebnﬂıo

Teclmický dozor bude v průběhu výstavby zejména sledovat. zda jsou práce
prováděny podle projektové dokumentace. sıııluvených podınínek. technických norem a
jiných právních předpisů a v souladu S ı`ozhodnutíıni veřejnopráwıích orgánů. Zhotovitel je
povinen umožnit pı`acovnílﬂ°un technickélıo dozoru kontrolu všech činností zhotovitele
souvisejících Se zlıotoveııím díla. Na zjištěné nedostatky upozorní Zápiseın ve stavebníın
deníku. přípachıě je oznámí zlıotoviteli doporučeným dopisem.
6.

7.

Teclnıický dozor je oprávněn vydat pı`acovní1ﬂ°un zhotovitele příkaz k přerušení prací.

pokud by:
a)

zjevně hrozilo nebezpečí Škody na zdraví pracovııílﬂì na stavbě
nebezpečí škody na majetku třetích osob: nebo

či třetích

osob nebo

4

Á.

/1

b) dílo bylo prováděno věcııě nebo kw'alitativně v Závažném rozponı S obecně
závaznými předpisy' nebo pı`ojektem nebo touto smlouvou.

Tato skutečnost včetně zdůvodnění bude ihned zapsána do

Stavebııílıo

deníku

má

právo zůčastıˇıovat se pı`ostí`ednictvíın svého pracovníka pověřenélıo
technickým dozorem všech kontrol. zkoušek a testů prováděných zhotovitelem a ıná rovııěž
právo přizvat k ııiın odpovědné pracovníky budoucího provozovatele díla.
případě opakované koııtı`oly. zkoušky nebo testu Z důvodů. ktere' leží ııa stı`aně
zhotovitele. hradí náklady' na jejich opakování Zlıotovitel.
8.

Objednatel

V

9.

Kontrohıí dny se uskuteční pravidehıě lx týdně. termíny konání budou speciﬁkovány

zápisy ve stavebníın deníku

Dosažeııí předepsaııýclı parametn°ı a kvality pı`okáže zhotovitel úspěšně provedenýnıi
zkouškami. testy a kontı`o1aıni. Výsledky všeclı provedených kontrol. zkoušek. měření a testů
10.

slıme zlıotovitel do "knihy konti`ol a zkoušek“. kteı`ou předá objechıateli při přejíınacíın řízení
dokoııčeııélıo díla. Výsledky zkoušek. které Zhotovitel pı`ovede před předánínı stavebnílıo
objektu k ınoııtáži technologie, předloží Zlıotovitel k nahlédnutí při předávání stavební

připı`avenosti.

Zhotovitel je povinen vždy dodržovat vyhı`azeııý prostoı` staveniště a využívat jej
výlučně pro potřeby stavby. Zařízení staveniště a mezideponie mateı`iálu je povinen zlıotovitel
vybudovat tak. aby jejich výstavbou ııevznikly žádné škody na sousedícíclı pozemcích a po
ukončení pı`ací uvést staveniště do předchozího stavu. Hranice staveniště předaného
objednateleın jsou pro zhotovitele závazné.
11.

12.

Zhotovitel provede taková opatřeııí. aby plochy V obvodu staveniště nebyly znečištěny

ı`opı1ými a jiııýnıi

obdobnýmiprodu1x1y

a

nedošlo k poškození stávajících

sítí.

bude uzavřené na pozeıncích objednatele. bez styku

s veřejností a
Na stavbě se
Zabezpečeııí.
jiného
a
materiáhıího
se
týká
nenıá vliv
schvalovací
procesy.
další
nepředpokládá žádné zařízení staveniště vyžadující ohlášení. ani

13.

Zaí`ízení staveniště

na veřejné Zájmy. pokud

Zhotovitel se zavazuje důsledně dodı`žovat veškeı`é pí`edpisy o BOZP. protipožáıni.
hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele. zajistit vlastní dozor nad jejich
dodržováním. vybavit Své zaměstnance příslušnými ochrannými pomůckami a dbát na jejich
používání.
14.

Zhotovitel je povinen dle zákona č. 309f'20()6 Sb. zpracovat pláıı BOZP S informacemi
15.
o rizicích a bezpečııostníıni opatřeními. Plán BOZP bude předán do 3 dnů od podpisu
smlouvy zhotovitelem objednateli.
Zhotovitel je povinen spolupracovat po celou dobu realizace díla s kooı`dinátoı`eın
BOZP. kterého staııoví objedııatel.
16.

v souladu Se zadávací dokıunentací Sphıěııí části
ınusí tento subdodavatel i tomu odpovídající část
subdodavatele.
kwˇaliﬁkace prostřednictvíın
plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele. pomocí kteı`ého prokázal
část Splněııí kvalifikace. jen ze závažııých důvodů a s předchozíın píseınnýnı souhlaseın
objednatele. přičemž nový subdodavatel ınusí disponovat minimálně stejnou kvalifikací.
kterou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou
subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout. pokud inu budou příslušné doklady
předloženy. Bude-li jakýkoliv subdodavatel vykonávat činnost při phıění předmětu sınlouvy.
17.

Vpıˇı'padě„ že zhotovitel prokázal

je zhotovitel povinen předeın objednateli sdělit jejich jméno a příjmení. resp. ııázev nebo
obclıodní Íˇıınıu a další záklarhıí identifikační ůdaje. včetně záklachıílıo určení ı`oZsalıu jejich
činnosti.
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Článek vII.

Kontrola prací před jejich Zakrytím nebo Znepřístupněním
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (zápisem ve Stavebııínı deníku podepsaııýnı
techııiclxým dozorem) k prověření prací. které budou V dalším pracovním postupu Zakıyty
nebo znepřísuıpněny. a to nejméně 2 pı`acovııí dny předenı. Nepı`ověří-li objednatel práce v
uvedené lhůtě. ačkoliv byl řádně vyzván. ıná se za to. že S jejiclı Zakrytím souhlasí.
1.

2.

Objedııatel

má pı`ávo

Soustavııě pı`ovádět odběı`atelskou koııtrolu.

tj.

zejıııéna sledovat

požadavky uvedenými V této sınlouvě. nebo Z ní vyplývajících. S
obecně závaznými př`edpisy a ı`ozlıodnutíıni a požadavky orgánu Státní Správy. V ı`ámei
výkonu odběratelske' koııtı`oly ıná objedııatel právo kdykoliv se Zúčastıˇıovat všech kontı`ol.
zkoušek a testů. pı`o\-ˇáděných za účeleın ověření požadovaııýclı paı`ametı1°ı díla nebo jeho
částí. případııě si odebı`at vzoı`ky pı`o vlastní zkoušky Zhotovitel je povineıı výkoıı
odběratelské kontroly pověřeným pracomíkúm ıunožnit kdykoliv a patřičné při něm
soulad realizovaných

pıˇací S

spolupracovat.

Článek VIII.
Záruka za jakost díla
1.

Zlıotovitel poskytuje objednateli

záruku na jakost

díla

V délce 60 měsíců.

Zárukou za jakost přebírá Zhotovitel Závazek. že jíııı pı`ovedeı1é dílo bude mít po celou
dobu záıuční doby vlastnosti dolıodnuté touto smlouvou. resp. vlastııosti obvyklé či právními
předpisy' a normami předepsaııé. zejména že bude odpovídat parametn°ım objednateleın
2.

odsoulılaseného pı`ojektu. stavebníııı nonnáın. protipožámím. bezpečnostııím a hygieııickýııı
předpisům. a že bude způsobilé k užívání ke smluvenéınu nebo obvyklému účelu.
3.
Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o úspěšném
předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedoděllďı (popř. jeho ucelené dílčí části.
bylo-li tak dohodnuto) objednateleın a bude výslovně uvedena v protokolu o předání a

převzetí díla.

Článek IX.

Předání a převzetí díla
1.
Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádné a úphıě dokončené bez vad a
nedoděllďı. V souladu S podnıínkami této smlouvy. Objerhıatel může převzít dílo i telıdy.
vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky. které nebrání jeho řádnému užíváııí nebo jejichž
odstranění nevyžaduje odstávky provozu hotového díla.
úspěšném předání a převzetí díla

O

bude Sepsán zápis. potvrzený oběına Stı`ananıi. Budou-li zjištěny vady a nedodélky. v zápise
bude uveden jejich Soupis a dohodnut termín. popř. způsob jejich odstıˇanění: ııedojde-li
k dohodě o tomto teınıínu. činí llıůta k odstranění vad a nedodělkú 30 dnú.

2.
K přejímce zlıotovitel předloží dokumentaci skutečného pı`ovedení díla včetně
geodetického zaıněřeııí a geometrického pláıııı za účelem kolaudace díla a vkladu do katastru
nemovitostí. revizní zprávy. veškeré potřebné atesty, ceıtiﬁkáty. pıůkazy ln/ality. prohlášení O
shodě. výsledky zkoušek. návody k užívání. doklady O likvidaci odpadů ze stavby a jinou
obdobııou dolaunentaci ve smyslu zákoııa č. 22/ 1997 Sb.. O technických požadavcích na
výrobky ve zııění pozdějších předpisů.

Připravenost k předání díla či jeho části je zhotovitel povinen objednateli oznámit
3.
zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. nepočítaje v to den přejímky
a den oznáıııeııí. a ve Stejné lhůtě předem předložit i dokumentaci dle odst. 1.
6

Á.

//

4.

V

5.

Objednatel je poviııen uınožnit zhotoviteli přístup na stavbu k odstranění vad a

případě. že objedııatel převezme dílo S drobnýuıi vadaıni či nedoděllxy. které by
ııebránily jeho řádnénıu užívání. musí být V zápise o převzetí uvedeny tenníny a postup
odStı`aııění ııedokončeııosti nebo vad a Sjedııán datuın jejich převzetí.

nedodělků i poté. co již dílo převzal.
Zástupci Sınluvníclı
6.
dokoııčenélıo díla jsou:

opı`ávııěnými kpředání a převzetí zařízení staveniště a

stı`aıı

Za objednatele: Ing. Bohinnil Klicpeı`a. lng. Iveta Ženılová
za zhotovitele: Michal Sýkora

Článek X.
Smluvní pokuty, důsledky porušení závazků
\-'případě pozdní úlnady plateb objednateleın bude účtovat zhotovitel objedııateli
smluvní pokutu ve výši 0.059/'0 Z falmuované částky za každý i započatý kalendářní den
1.

prodlení.

V případě

dokončení Stavby Z důvodů nikoliv na Stı`aně
objednatele uhradí Zhotovitel objechıateli Smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý
započatý den pı`odlení.
2.

nedodı`žeııí

tennínu

Smluvní polnıta v případě prodlení opı`oti Sjednanému termínu odstı`anění jednotlivé
3.
této smlouvy se sjednává ve výši
vady ze Zápisıı o předání díla. nebo podle článlqı
l.000.- Kč za každý Započatý den prodleııí.
4.

Snrluwıí pokuta

v případě

Sjednanéınu termínu S odStı`aněním zařízení
za každý Započatý den prodlení.

pı`odleııí oproti

staveniště se Sjechıává ve výši 1.000,-

Kč

pokuta v případě nedodržení některé Z poviımostí zhotovitele uvedených v čl.
10 této sınlouvy se sjednává ve výši 500.- Kč za každý den prodlení
oproti píseınně předaııéınu tennínu zhotoviteli k nápı`avě při porušení nělđerélıo Z bodů 1, 2.
3. 7. 8. 9. 10 čl. XII této sınlouxy O dílo.
5.

Sınluvııí

odst.

l. 2. 3. 7. 8. 9.

6.

Ustanoveníın o Smluvııí pokutě není dotčen nárok na náhı`adu škody.

7.

Za každý případ

poıušeııí

požadavků V

legislativních předpisů uhradí Zhotovitel objednateli
8.

Při

oblasti

BOZP. PO

a

ŽP

pokutu ve výši 5.000,- Kč.

dle platnýclı

opakovanéın porušení stejného požadavlﬂı V oblasti BOZP. PO a ŽP dle platných
předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši l5.000.- Kč.

legislatiˇvníclı

9.
Za každý případ porušení požadavků V oblasti BOZP. PO a ŽP při konání prací ve
výškách nebo při vykonávání prací a čiımostí vystavující fyzickou osobu zvýšenému Oh1`ožení
života nebo poškození zdı`aví Specifıkovanýclı \-'NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí
Zhotovitel objednateli pokutu ve výši 20.000,- Kč.

10.

Při

opakovaném porušení

Stejnélıo

požadavku v oblasti BOZP.

PO

a

ŽP

při

konání

prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystawıjící fyzickou osobu zvýšenému
591/2006 Sb. příloha č. 5
ohrožení života nebo poškození Zdı`aví Speciﬁkovaných

uhradí zhotovitel objedııateli pokutu ve výši 50000.- Kč.

VNV

11.
Jestliže se vyskytne počet porušení ı`ozdíhıýclı požadavků V oblasti BOZP. PO a ŽP
dle platných legislativních předpisů ve více jak 10 případů v jednoın kaleııdáıˇnínı ıněsíci.
jedııá se O hrubé porušení Sınlımıích podmínek a objednatel může od Smlouvy Se

zhotoviteleııı okaıııžitě odstoupit.

-v
I

12.

Sınluvní polﬂıta v případě neodevzdání dokladové složky díla nebo její části viz čl. IX.
ve výši 1.000,- Kč za každý

odst. 2 nejdéle spolu S protokolánıínı ukoııčeníın díla Se sjedııává
započatý den pı`odlení.
13.

Objednatel ınůže uplatnit snıluvııí polmtu v nižší částce.

Článek XI.
Powinností objednatele
1.

Objednatel je povinen předat zlıotoviteli staveniště před zalıájeníın
bude proveden zápis ve stavebııíın deníku

pi`ací.

převzetí staveniště
2.

Objedııatel je povinen poskytnout zlıotoviteli za úplatu odběıné

energie a vody. Zhotovitel osadí
S pı`ovozovateleın objektu jinak.

podıuzné

měření

médií.

polﬂıd

O předání

ıııísto

se

a

elektrické

ııedohodne

Článek XII.
Povinnosti zhotovitele
Zhotovitel je povinen převzít staveniště ııeprodleně. nejpozději však do 3 dnů od
l.
doručení píseıniıé výzvy od objechıatele.

provádění díla respelđovat veŠkeı`é Závazné technicke' a jiııé
noınıy a postupovat v souladu S obecııě právııíıni předpisy S důrazeın na dochžováııí
podınínek stanovisek oi`gánů státní spı`ávy.
2.

Zhotovitel je povinen

3.

Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškeıých ploch dotčenýclı praceıni do původního

př`i

stavu.

Zhotovitel zajistí bezpečııost provozu do ınísta plnění a V inístě plnění, tzn. zabezpečí
4.
provádění prací v souladu se zásadami organizace výstavby a plnění požadavlďı V oblasti
BOZP. PO a ŽP dle platnýclı legislativních předpisů při realizaci svých činností. při
činnostech svých zaměstnanců a při číınıostech subdodavatelů zhotovitele a při všech dalších
činnostech souvisejících S phıěníin díla. Tíınto se zlıotovitel zavazuje ke spolupráci S ıučenýin
koordiııátoreın BOZP včetně poskytování podkladů do 3 dnů od požadavku kooı`dinátoı`a
BOZP za účelem Sestavení a alđualizace pláıuı BOZP.

Příınou odpovědnost za phıění požadavků v oblasti BOZP. PO a
platných legislativních předpisů iná hlavní stavbyvedoucí zlıotovitele.

ŽP na

Staveništi dle

Osobaıni oprávněnýnıi provádět kontrolu phıění požadavlďı V oblasti BOZP. PO a ŽP
dle platných legislativních předpisů za objednatele je jeho oprávněný zástupce, kooi`dínátoı`

BOZP.

V

případě zjištění čiııností zhotovitele. jeho zanıěstnanců nebo subdodavatelů
5.
zhotovitele souvisejících S phıěníın díla. které vystavují fyzickou osobu zvýšenému olnožení
života nebo poškození zdraví nebo při nichž hrozí bezpı`ostřední ohı`ožení majetku. je
oprávněný zástupce zhotovitele. koordinátor BOZP oprávněn tyto činnosti zastavit do doby
jejich prokazatehıé nápravy

Za škody vzniklé poıušenínı požadavků v oblasti BOZP.

PO a ŽP odpovídá zhotovitel.

6.
Nutné prostory pro Skladování materiálu a nářadí včetně denní ınístnosti pro
pracovnílqˇ zhotovitele si zajistí sání zhotovitel na svoje náklady v rámci zařízení staveniště.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník formou denních zápisů počínaje dnenı
7.
předání staveniště až do doby předání dokončenélıo díla objednateli. Zápisy ve Stavebníın

8

deníku budou vedeny v originále a ve dvou
podpisu osoby. která zápis učinila.

kopiíclı.

Zápisy nnısí být vždy

S

uvedeııíın data a

Stavební deník je uložen u Stavbyvedoucího a musí být k dispozici v ınístě stavby vždy
v pracovních dnech od 7.00 lıod. do 15,00 hod.. tak aby do Stavebního deníku mohly být
opr`ávııěnýn1i osobami prováděny zázııamy.

Po

dokoııčeııí stavby. při jej íın protokoláıním předání Zhotoviteleııı objechıateli. je
zhotovitel poviııen jako Součást předávacího pı`otokolu předat objednateli i originál

stavebního deníku.
8.

Zlıotovitel je

povinen organizovat kontrolní den stavby minimálně jedenkrát týdně.

9.

Zlıotovitel je

povinen udržovat na staveništi pořádek

vlastııínı
IO.

nákladem odpady a nečistoty vzniklé při provádění

a čistotu a

neprodleně

odStı`anit

díla.

Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště ode dne převzetí až po předání objechıateli.

1 1.
Zhotovitel je opráměıı provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za provádění díla
těmito snbdodavateli nese Zlıotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sáın.

12.
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo Za podnıínek stanoveııých touto sınlouvou na svuj
náklad a až do doby předání díla na vlastní nebezpečí.
13.
Zhotovitel ııepı`ovede cesi této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele. přičemž
porušení této povinnosti opravıˇıuje objednatele k odstoupení od této Sınlouw.

Vlastnictví
1.

Vlastníkem Zlıotovovaného

2.

Zlıotovitel

souvislosti s

Čıánøk XIII.
k dílu, odpovědnost zhotovitele

díla je objednatel.

odpovídá za všeclnıy Škody. které vzniknou při zhotovování díla nebo v
nínı objednateli či třetíın osobám, a je povinen vzniklé Škody odstranit nebo ııést

náklady na jejich odstranění.

Čıánøk XIV.
Odstoupení od Smlouvy, změny a doplnění Smlouvy
Odstoupení od smlouvy Se řídí příslušnými ustanoveníıni občanskélıo zákonílm ve
znění pozdějších předpisů. Za podstatné porušení Smlouvy Se považuje hrubé nebo opakovane'
nedodržování předepsané jakosti díla nebo opakované Zpoždění úhrad splatných fakttuz a to
přes píseınııon výzvu zhotovitele a po nıaıném uplynutí náhradní lliúty.
l.

2.
V případě potřeby může být tato Sınloııva ııpřesıˇíováııa, ıněněna a dophˇıována. vždy
však pouze číslovanýıni písenmýıııi dodatky tvořící ucelenou vzestupnou číselnou ř`adu.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení
1.

Zıněny

či dophˇılq-ˇ této

oběma Sınluvními

sınlouvy musí

nıít

písenniou formu dodatku odsouhlaseııou

stranami.

2.
Práva a Závazky smluvních Stı`an ııeupı`avené výslovně V této Sınlouvě nebo jejich
přílohách a dodatcíclı se řídí občanslqhn zákoníkem.

9

ÁĂ/

Infomıace o smluvním vztahu budou ıunožněny v rozsahu zákona č. 128/2000Sb.. O
obcích vplatııém Znění. v souladu Se zákonem č. 106/ 1999Sb.. O svobodném přístupu
kinfoımacím vplatném Znění, přičeınž se text Smlouvy o dílo nepovažuje Za obchodní
tajemství ve smyslu §9 zákona č. 106/ l999Sb.
3.

Sıııluvní strany berou na vědomí. že Sınlouva včetııě jejích dodatků a příloh budou
zveřejněııy vregistıu sınluv dle zákoııa č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti
někteıých smluv, uveřejıˇıování těchto sınluv a O registıu smluv (Zákon o registnı smluv).
V platném Zněııí (dále jen „zákon O řegistıu smluv“). případně ınolıou být tyto Zveřejııěny i
jiným vhodným způsobem. při dodržení zvláštních právních předpisů týkajících se ocłn`any
osobních údajů. Smluvní strany dávají Zároveň tímto objedııateli svůj výslovný Souhlas ve
sınyslu zákona č. 101/2000 Sb.. o ochraně osobııích údajů a o zxněııě někteıýclı zákonů.
V platııéııı znění. se zpracováním veškeıých ve sınlouvě uvedených osobııích údajů. včetně
údajů citlivých, na dobu neurčitou. za účelem Sphıěııí sıııluvních poviımostí. evidence
Sınlouvy a Zpřístupnění obsałıu sınlouvy veřejnosti.
4.

5.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběına smluvními

6.

Smlouva nabývá účiımosti dnem zveřejnění vregistıu smluv

stranami.

dle zákona O registıu

Sınluv.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních,
obdrží po dvou Stejnopisech.
7.

Z nichž objednatel

Zhotovitel

i

Tato Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na zhotovitele
veřejné zakázky VZ_NBK_O5l_2020_08. Uzavření této smlouvy schválila Rada nıěsta
Nymburk dne 8. 7. 2020 usnesením č. 297.
8.

Na Znamení bezvýhraduého

9.

zástupce objednatele

Příloha
Příloha

Za

i

Soulılasu S

obsahem

zástupce zhotovitele Svůj podpis.

Qceněný soupis prací. dodávek a shıžeb
Casový a ﬁnanční hannonogram provádění

Č. l:
č. 2:

díla

Za objednatele:

zhotovitele:

V Kolíně dne

31'

07-

VNymbm`ce dne

ŽUŽU

3
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