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SMLoUVA o Dí Lo č . EVs-soD/o0o6t2021/UUB
uzavřená v souladu s ustanovení m § 2586 a násl. zákona č . 8912012 Sb.,

obč anský zákoní k, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále také  jen ,,NOZ")

zástupce ve věcech technických: lng. Karel Vé var, mí stostarosta města, tel.:  724 183 499
e-mail: starosta@uiezd ubrna. cz; m istostarosta2@ujezdubrna. cz
bankovní  spojení :  Komeróní  banka, a.s., č í slo ú č tu: 492564110100
(dále také  jen ,,Objednatel")

a

Smluvni strany:

Objednatel:
tč o:
sí dlo:
zastoupen:

zhotovitel:
tč o:
sí dlo:
zastoupen:
telefon:
e-mail:

Město ÚlezO u Brna
00282740
Komenské ho 107, 664 53 Újezd u Brna
lng. Marií  Kozákovou, starostkou města, tel.:  602 500 583

STOZ - TZ Brno, s.r.o.
65276931
Korejská 308214,616 00 Brno
Robert Marek, jednatel společ nosti
6
r

bankovní spojení :  1
(dále také  jen ,,Zhotovitel")

(,,Objednatel" a ,,Zhotovitel" společ ně dále také  jen jako ,,Smluvní  strany")

Obě smluvní  strany dle vlastní ho prohláš ení  k právní m ú konů m zcela způ sobilé , uzavřely
dneš ní ho dne, měsí ce a roku tuto smlouvu o dí lo:

l.

Předmět smlouvy

1) Předmětem té to smlouvy 1e závazek zhotovitele prové st pro objednatele svým jmé nem,

na své  náklady a nebezpeói a za podmí nek, způ sobem a ve lhů tách v té to smlouvě
stanovených dí lo ní ž e specifikované  (dále také  jen ,,dí lo"), a to při respektování  závazných
právní ch a technických norem a předpisů  platných na ú zemí  Č eské  republiky. Zhotovitel
se zavazuje plnit předmět té to smlouvy s odpoví dají cí  profesní  ú rovní  a pé č í

a při respektování  oprávněných zájmů  a dobré ho jmé na objednatele,

Dí lo dle té to smlouvy spoč í vá v ,,Prodlouž ení  vodovodní ho řadu k pozemku
parc. č . 49".

2) Předmět dí la je specifikován zadávací  dokumentací , dále projektovou dokumentací
s názvem:
,,Vodovod Újezd u Brna, ul. U Hřiš tě, prodlouž ení  řadu ,,17-6" k pozemku parc. č . 49".

Zpracovatelem PD jsou Vodovody a kanalizace Vyš kov, a,s., Brněnská ?í 0/13, 682 01

Vyš kov, lČ o.49454587.

3) Dí lo bude provedeno dle soupisu projektových dokumentací  a v souladu s Rozhodnutí m
o schválení  stavební ho záměru vydaným MěÚ Š lapanice OŽP-Č JB1176-20IMOU ze dne
18.9,2020.



4) Souč ástí  předmětu dí la je veš kerá č innost zhotovitele nezbytná k provádění  předmětu dí la
a ke zdárné mu a kompletní mu dokonč ení  dí la, zejmé na:

a. Vytyóení  stávají cí ch inž enýrských sí tí  v mí stech dotč ených realizací  dí la;
b. Odvoz a ulož ení  přebyteč né ho materiálu (zeminy) na ří zenou skládku;
c. Zajiš tění  a provedení  vš ech opatření  organizač ní ho charakteru k řádné mu

provedení  dí la;
Zpracování  dokumentace skuteč né ho provedení  dí la v listinné  podobě v poč tu

2 ks a v datové  podobě (.pdf) na datové m nosič i v poč tu 1 ks textové  a tabulkové
č ásti ve formátech .doc a .xls.);

Úč ast na pravidelných kontrolní ch dnech;
Dodrž ení  podmí nek vyjádření  dotč ených orgánů ;
Úklid veřejných komunikací ;
Odvoz, ekologická likvidace odpadu na skládku vč etně poplatků  za uskladnění
v souladu s pří sluš nými ustanovení mi zákona č . 185i2001 Sb., o odpadech,
Zajiš tění  bezpeč nosti práce a ochrany ž ivotní ho prostředí ,
Provedení  přejí mky mí sta realizace dí la;
Pří prava veš kerých podkladů  pro předání  dí la;
Provádění  změn pí semně pož adovaných objednatelem (dále jen ,,změn")
na předmětu dí la v souladu s jeho pož adavky za podmí nek dále v té to smlouvě
uvedených;
Zajiš tění  bezpeč né ho pří stupu do přilehlých nemovitostí  po ce| ou dobu provádění

dí la a zajiš tění  trvalé  dopravní  obsluž nosti, spoč í vajicí  zejmé na v zajiš tění
prů jezdu pro slož ky integrované ho záchranné ho systé mu, likvidaci odpadů  atp.,

vš e v souladu s dopravně inž enýrskými opatření mi.

Zhotovitel prohlaš uje, ž e si převzatou dokumentaci řádně prostudoval, ověřil rozsah
souvisejí cí ch a doprovodných č inností , seznámil se s podmí nkami plnění  dí la a jako

odborná osoba by upozornil objednatele na pří padnou neú plnost, č i chybnost
dokumentace,

Pokud zhotovitel neupozorní  objednatele na chyby a nedostatky, které  mohou mí t vliv

na provedení  dí la, je povinen na své  náklady bez změny ceny dokonč it dí lo tak,

aby slouž ilo své mu ú č elu a byl naplněn cí l projektu objednatele, a toto platí  po celou dobu
plnění  závazků  vyplývají cí ch ze smlouvy o dí lo. Tato povinnost nálež i zhotoviteli
bez ohledu na výš i nákladů , které  je pak nucen za takovým ú č elem vynalož it. Pokud
zhotovitel neupozorní  objednatele na chyby a nedostatky, které  mohou mí t vliv
na provedení  dí la, odpoví dá za vady dí la způ sobené  použ ití m nevhodných věcí
nebo pokynů  předaných objednatelem.

Zhotovitel je srozuměn se skuteč ností , ž e ú daje o stávají cí ch podzemní ch inž enýrských
sí tí ch a stavební ch objektech uvedených v projektové  dokumentaci a v zadávací
dokumentaci k veřejné  zakázce nemusí  být přesné  a ú plné . Zhotovitel provede prověření

a vytyč ení  inž enýrských sí tí  ve spolupráci se správci těchto sí tí  a přijme taková opatření ,
aby nedoš lo k jejich poš kození  během provádění  dí la.

Zhotovitel prohlaš uje, ž e se s výš e uvedenými dokumenty vymezují cí m dí lo v plné m

rozsahu seznámil, a ž e jsou mu známy technické , kvalitativní , kvantitativní  i j iné  podmí nky

nezbytné  k realizaci dí la.

Předmětem dí la jsou zároveň práce a dodávky, které  objednatel podrobně nespecifikoval
v poptávce, ale které  patří  k řádné mu zhotovení  dí la, a o kterých zhotovitel věděl, anebo

dle svých odborných znalostí  vědět měl, ž e jsou k řádné mu a kvalitní mu provedení  dí la
nezbytné .

d.

e.

f.
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10)Veš keré  změny předmětu smlouvy (vyplývají cí  z dodateč ných pož adavků  objednatele
vč etně nebo z dodateč ných změn předané  projektové  dokumentace) musí  být před vlastní
realizací  odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech provádění
dí | a dle té to smlouvy a následně potvrzeny pí semným dodatkem oběma smluvní mi
stranami, pokud je taková změna předmětu smlouvy v souladu se zákonem č . 13412016
Sb., o zadávání  veřejných zakázek.

11)Dí lo bude provedeno a dokladováno v souladu se vš emi právní mi normami, Č SN,
předpisy vztahují cí  se k provádění  dí la a předpisy o ochraně zdraví  a dalš í ch souvisejí cí ch
předpisů  a norem uvedenými v projektové  dokumentaci.

12)Objednatel se zavazuje, ž e předmět dí la převezme a po předání  ú plné ho dí la bez vad
a nedodělků  zaplatí  sjednanou cenu dle té to smlouvy,

'13)Smluvní  strany prohlaš ují , ž e předmět plnění  podle té to smlouvy není  plnění m nemož ným
a ž e smlouvu uzaví rají  po peč livé mzváž ení  vš ech mož ných dů sledků .

ll.
Doba a misto pInění

1) Zhotovitelje povinen zahájit práce na dí le bezprostředně po uzavření  té to smlouvy.

2) Termí n dokonč ení je shodný s termí nem předání  a převzetí  dí la.

3) Předání  apřevzetí  dí labezvadanedodělků proběhnenejpozději do30.6.2021,.

4) Zhotovitel splní  svů j závazek prové st dí lo jeho ukonč ení m a pí semným předání m
objednateli. Zhotovitel je oprávněn dokonč it práce na dí le i před sjednaným termí nem
dokonč ení  dí la a objednatelje povinen dří ve dokonč ené  dí lo převzí t.

5) Objednatel se zavazuje dí lo převzí t v pří padě, ž e bude řádně provedeno, t j. ú plné ,
v souladu s platnými právní mi přepisy a pokyny objednatele, bez vad a nedodělků .

Objednatel si pro kontrolu dí la vymezuje 10 pracovní ch dní  ode dne, kdy bylo dí lo fyzicky
předáno. V té to době mů ž e objednatel vzné st vů č i zhotoviteli pří padné  námitky
k předané mu dí lu, 1ehož  kvalita i rozsah jsou dány touto smlouvou. Po odsouhlasení  dí la
bude objednatelem podepsán předávací  protokol. Podpis předávací ho protokolu ze strany
objednatele nezproš t'uje zhotovitele jeho zodpovědnosti za kvalitu jeho práce.

Lhů ta k provedení  dí la mů ž e být prodlouž ena jen v pří padě, ž e by objednatel způ sobil
překáž ky v práci zhotovitele, nebo ž e by zdrž ení  bylo způ sobeno vyš š í  mocí . V pří padě
vzniku těchto překáž ek je zhotovitel povinen pí semně oznámit a specifikovat je objednateli
do 2 dnů  od jejich vzniku. Termí n prodlouž ení  lhů ty pro řádné  ukonč ení  dí la musí  být
přiměřený výš e zmiňovaným vzniklým překáž kám.

B) Prodlení  zhotovitele s dokonč ení m dí la delš í  jak 30 dnů  se považ uje za podstatné
poruš ení  smlouvy, ale pouze v pří padě, ž e prodlení  zhotovitele nevzniklo z dů vodů
na straně objednatele.

lll.
cena za dilo

1) Cena za zhotovení  předmětu smlouvy v rozsahu č l. l té to smlouvy je stanovena podle
individuální  kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabí dkou a č iní :

6)

7)



Cena v Kč
bez DPH

DPH (21% )
cena celkem

vKč
s DPH

,,Prodlouž ení  vodovodní ho řadu

k pozemku parc. č .49".
315 665,32 66 289,71 381 955,03

2)

3)

4)

(stovy: třistaosmdesátjednatisí cdevětsetpadesátpět korun č eských, 03/100,

vč etně DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připoč í tává k ceně za dí lo daň z přidané  hodnoty v zákonné

výš i. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskuteč nění  zdanitelné ho plnění ,

je zhotovitel oprávněn ú č tovat DPH v procentní  sazbě odpoví dají cí  zákonné  ú pravě

ú č inné  k datu uskuteč nění  zdanitelné ho plnění . V pří padě takové  změny DPH není  třeba

uzaví rat dodatek ke smlouvě, postač uje pí semné  oznámení zhotovitele o takové  změně.

Cena se sjednává dohodou stran jako pevná a nejvýš e pří pustná. Cenaza provedené  dí lo
je dohodnuta ve smyslu zákona č .52611990 Sb,, o cenách, ve znění  pozdějš í ch předpisŮ,

a je nezávislá na vývoji nákladů  na stavební  práce, jakož  i nezávislá na změně tarifů ,

mezd, vš ech odvodů , daní  nebo j iných poplatků  v souvislosti s provádění m prací  dle té to

smlouvy, s výjimkou změny sazby DPH.
Cena dí la zahrnuje vš echny náklady souvisejí cí  se zhotovení m dí la, vedlejš í  náklady

souvisejí cí  se zaří zení m staveniš tě a také  ostatní  náklady souvisejí cí  s plnění m podmí nek

zadávací  dokumentace.
Zhotovitel není  oprávněn provádět jaké koliv ví cepráce a poté  pož adovat navýŠ ení  ceny

bez předchozí ho pí semné ho odsouhlasení  objednatele.

IV.

Platebni podmí nky

Objednatel neposkytuje zálohy.
Zhotovite|  je oprávněn měsí č ně vyú č tovat č ást sjednané  ceny odpoví dají cí  rozsahu

skuteč ně provedených prací  v dané m měsí ci, a to na základě dí lč í ch protokolární ch

předání ch dí la;  poslední  č ástka bude vyú č tována po řádné m protokolární m předání  dí la.
platba za dí lo bude realizována bezhotovostní m převodem na základé  faktury vystavené

zhotovitelem, která bude splňovat veš keré  nálež itosti daňové ho dokladu ve smyslu

zákonač .235l2OO4 Sb., ve znění  pozdějš í ch předpisů . Ceny musí  být uvedeny v KČ , vŽdy

bez DpH a s DPH. Zhotovitelje povinen, po vzniku práva fakturovat, vystavit a objednateli

předat faktury ve dvojí m vyhotovení .
Jako podklad pro uznání  oprávněnosti faktur slouž í  předávací  protokol.

Splatnost faktur je minimálně 30 dnů  ode dne její ho doruč ení  objednateli.

V pří padě odstoupení  od smlouvy podle zákona ó.89l2O12 Sb., obč anský zákoní k,

ve znění  pozdějš í ch předpisů , zhotovitelem z dů vodů  na straně objednatele se objednatel

zavazuje, ž e zhotoviteli vyrovná jeho prokazatelně vynalož ené  náklady k datu ukonČ ení

smlouvy. Zhotovitel se zavazule, ž e objednateli v takové m pří padě předá veŠ kerou

zpracovanou dokumentaci.

V.
Práva a povinnosti smluvní ch stran při provádění  diIa

1) Zhotovitel je povinen provádět dí lo na základě podmí nek té to smlouvy

2) Zhotovitel je povinen vé st stavební  dení k v rozsahu vyhláš ky Č . 49912006 Sb

o dokumentaci staveb, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,vyhláš ka o dokumentaci

1)

2)

3)

4)
5)
6)



-

staveb"). Do stavební ho dení ku se zapisují
smlouvy. Zhotovitel je povinen vé st stavební
na staveniš ti o prací ch, které  provádí  sám
stavební  dení k konč í  dnem, kdy se odstraní
ří zení .

zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na staveniš ti - pracoviš ti:
a. dodrŽovat bezpeČ nostnÍ , hygienické , pož ární  a ekologické  předpisy, zajistit si

vlastní  dozor nad bezpeČ ností  práce, zajistit si vlastní  pož ární  dozor u těch
PracÍ , kde to Předpisují  pož ární  předpisy, a to i po skonč ení  těchto prací
v rozsahu stanovené m pří sluš nými pož ární mi předpisy,

b. zodPoví dat za dodrž ování  předpisu o bezpeč nosti práce a technických
zaří zení ch na staveniŠ ti dle naří zeni vlády č . 591/2006 Sb., o bliž š í ch
minimální ch poŽadavcí ch na bezpeč nost a ochranu zdraví  při práci
na staveniš tí ch,

c. zodPoví dat za Č istotu veřejných komunikací  v pří padě vlastní ho provozu
na nich,

d. zajistit na stavbě v souladu s ustanovení  § 153 stavební ho zákona a s ní m
souvisejí cí mi pří sluš nými právní mi předpisy stavbyvedoucí ho, přič emž  tato
osoba musÍ  splňovat podmí nky stanovené  v zákoně č . 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání  autorizovaných architektů  a o výkonu povolání
autorizovaných inŽenýrŮ a techniků  č inných ve výstavbě, ve znění  pozdějš í ch
předpisů .

Zhotovitel odpoví dá za pořádek a č istotu na pracoviš ti a je povinen na své  náklady
odstraňovat odpady a neč istoty vzniklé  jeho pracemi.
Zaří zení  staveniŠ tě si zabezpeč uje zhotovitel v souladu se svými potřebami,
dokumentací  předanou objednatelem a s pož adavky objednatele, Cena zaří zení ,
vybudování , provozu a likvidace staveniš tě je souč ástí  smluvní  ceny.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje při provádění  dí la respektovat rozhodnutí
objednatele, je vŠ ak souČ asně povinen objednatele upozornit na mož né  negativní
dŮsledky jeho rozhodnutí , vč etně dů sledků  pro kvalitu a termí n odevzdání  dí la.
Ustanovení  § 2594 a 2595 obč anské ho zákoní ku tí mto nejsou dotč ena.
Zhotovitel je povinen umož nit výkon technické ho dozoru stavební ka, autorské ho dozoru
a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit vrámci zaří zení  staveniš tě
Podmí nky pro výkon funkce autorské ho dozoru projektanta a technické ho dozoru
stavební ka a pří padně koordinátora BOZP.

8) v pří padě selhání  plnění  povinností  autorské ho dozoru, nebo technické ho dozoru
stavební ka, je zhotovitel o té to skuteč nosti povinen bezodkladně informovat
objednatele. V opaČ né m pří padě není  zhotovitel zproš těn odpovědnosti za vady dí la
tí mto způ sobené ,

9) Objednatelje oprávněn kontrolovat dí lo v kaž dé  fázijeho provádění . Jedná se zejmé na
o Č ásti dÍ la, které  vyž adují  kontrolu před jejich zakrytí m, dále pak práce a dodávkytakto
objednatelem označ ené ,

10) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření  uvedených prací  a dodávek
a zakrývaných Č ástí  dodávky v prů běhu realizace dí la nejmé ně 5 pracovní ch dnů
předem, a to prostřednictví m zápisu v pracovní m dení ku.

11)Souhlas Č i nesouhlas se zakrytí m č ásti dí la nebo pokrač ování m vydá objednatel
neProdleně, nejpozději vš ak do 24 hodin po jejich prověření , pí semně, formou zápisu
do Pracovní ho dení ku, s pří padným odkazem na poří zený protokol, V pří padě

vš echny skuteč nosti rozhodné  pro plnění
dení k ode dne, kdy byly zahájeny práce
nebo jeho dodavatelé . Povinnost vé st

stavební  vady a nedodělky z přejí mací ho

ó)

4)

5)

b)

7)



nesouhlasu objednatele se zakrytí m je zhotovitel povinen nezakrývat č ást dí la do doby
odstranění  vad nebo j | né ho řeš ení  dů vodu, pro který objednatel souhlas nevydal.

12)DÍ lo nebo jeho č ásti, které  vykazulí  prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací
Č i PÍ semnými pokyny objednatele a změny dí la, které  zhotovitel provede
bez pí semné ho souhlasu objednatele, není  povinen objednatel uhradit. Zhotovitel musí
tento nesoulad na poŽádání  v přiměřené  lhů tě odstranit, j inak mů ž e být provedeno jeho
odstranění  na náklady zhotovitele třetí  osobou. Zhotovitel odpoví dá objednateli v plné
výŠ i za veŠ keré  Š kody, které  v dů sledku takové ho jednání  objednateli vzniknou.

13)Zhotovitelje povinen použ í t pro provádění  dí la pozemky urč ené  ve stavební m povolení ,
Zhotovitel nese odpovědnost za ú jmy (š kody) způ sobené  objednateli a j iným osobám
mimo staveniŠ tě a tyto Š kody se zavazuje zaplatit ve lhů tě, kterou stanoví  objednatel
v pí semné m oznámení  o š kodě mimo staveniš tě.

14)Zhotovitel touto smlouvou prohlaš uje, ž e odpoví dá objednateli za š kodu na věcech
které  od objednatele protokolárně převzal pro ú č ely provedení  dí la, a zavazuje se spolu
s Předávaným dí lem předloŽit objednateli vyú č tování  a vrátit mu veš keré  takové  věci,
které  při provádění  dí la nezpracoval.

'l5)V Pří padech stanovených zákonem č . 309/2006 Sb., o zajiš tění  dalš í ch podmí nek
bezpeČ nosti a ochrany zdraví  při práci, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,ZoBp"),
je zhotovitel povinen s předstihem sedmi pracovní ch dnů  pí semně vyrozumět
objednatele o skuteČ nostech zakládají cí ch povinnost urč it koordrnátora BoZp
na staveniš ti k výkonu zákonem stanovených č inností .

16) Zhotovitel zajistí  bezpeč nost práce při pří pravě a provádění  stavby v souladu
s ustanovení m ZoBP, kterým se upravují  dalš í  pož adavky bezpeč nosti a ochrany zdraví
Při práci v pracovněprávní ch vztazí ch a o zajiš tění  bezpeč nosti a ochrany zdravi
při Č innosti nebo poskytování  služ eb mimo pracovněprávní  vztahy a zajistí  dodrž ování
právní ch předpisů  v oblasti protipož ární  ochrany.

17)V PřÍ Padě, Že v prŮběhu zpracování  dí la vstoupí  v platnost novela některé ho
z předmětných předpisŮ, pří p. bude vydán jiný právní  předpis, který by se týkal uvedenó
problematiky, je zhotovitel povinen ří dit se těmito novými předpisy.

18)Zhotovitel je povinen využ í vat veřejnou komunikaci jen v souladu s právní mi platnými
předpisy a zavazuje se tí mto hradit pří padné  š kody vzniklé  její m už í vání m.

19)Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č . 13l1997 Sb., o pozemní ch komunikací ch,
ve znění  PozdějŠ í ch předpisů , v pří padě omezení  veřejné ho provozu na pří sluš ných
komunikací ch nebo zvláš tní ho rež imu už í vání  pří sluš ných komunikací  si zabezpeč it
Pří sluŠ né  povolení  u silnič ní ho správní ho ú řadu a prové st na svů j náklad vš echna
oPatřenÍ , která Úřady naří dí ;  toté ž  platí  pokud se týč e zajiš tění  mí sta pro ulož ení
přebyteč né  zeminy a stavební  suti.

20)Dodávky energiÍ  a vody pro výstavbu budou zajiš těny z odběrní ch mí st, které  zajistí
zhotovitel v rámci řeš ení  zaří zení  staveniš tě.

21)Zhotovitel se zavazuje, ž e při realizaci dí la nepouž ije ž ádný materiál, o které m je
v době jeho uŽití  známo, ž e je š kodlivý. Pokud tak zhotovitel uč iní , je povinen
na pí semné  vyzvání  objednatele prové st okamž itě nápravu a veš keré  náklady s tí m
spojené  nese zhotovitel.

22)Zhotovitel se zavazuje, ž e k realizaci dí la nepouž ije materiály, které  nemají
poŽadovanou certifikaci č i předepsaný prů vodní  doklad, je-li to pro jejich použ ití
nezbytné  podle pří sluš ných předpisů .
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23)Zhotovitel dolož í  na vyzvání  objednatele, nejpozději vš ak v termí nu předání  a převzetí
dí la, soubor certifikátŮ č i j iných prů vodní ch dokladů  rozhodují cí ch materiálů  už itých
k vybudování  dí la.

24)Zhotovitel je povinen prové st zápis o uč iněné m nálezu a z něho vyplývají cí m přeruš ení
prací  do stavební ho dení ku tak, lak stanoví  Pří loha č . 5 vyhláš ky o stavební
dokumentaci.

25)Zhotovitel se zavazuje dodrž ovat ustanovení  té to smlouvy a pří sluš ných právní ch
předpisu vztahují cí ch se k realizaci dí la.

Vl,
Předání a převzetí dí Ia

1) Mí sto plnění  dí la bude zhotoviteli předáno po výzvě objednatele, O předání  mí sta plnění
bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvní ch stran.

2) Zhotovitel je povinen udrž ovat v mí stě plnění  dí la pořádek a č istotu, je povinen
odstraňovat odpady a neč istoty vzniklé  při provádění  dí la v souladu se zákonem
o odpadech. Nepořádek v mí stě plnění  dí la v době přejí mací ho ří zení  je dů vodem
pro odmí tnutí  objednatele zahájit přejí mací  ří zení . Zhotovitel je povinen odstraňovat
veš kerá zneč iš tění  a poš kození  komunikací , ke kterým dojde provozem zhotovitele,

3) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění  dí la. Zjistí -li objednatel, ž e zhotovitel
provádí  dí lo v rozporu s povinnostmi vyplývají cí mi z té to smlouvy nebo obecně
závazných právní ch předpisů , je objednatel oprávněn pož adovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé  vadným provádění m a dí lo prováděl řádným způ sobem. Jestliž e
zhotovitel tak neuč iní  v přiměřené  lhů tě, jedná se o podstatné  poruš ení  té to smlouvy,
které  opravňuje objednatele k odstoupení  od té to smlouvy.

4) V prŮběhu provádění  dí la budou konány kontrolní  dny, a to minimálné  2 x měsí č ně.
Kontrolní  dny dle tohoto č lánku budou svolávány objednatelem. Zhotovitelje povinen se
j ich zú č astnit, a to prostřednictví m osoby vybavené  potřebnými znalostmi a oprávnění mi
ve věci plnění  předmětu dí la podle té to smlouvy. Obsahem kontrolní ho dne je zejmé na
zpráva zhotovitele o postupu prací , kontrola č asové ho a finanč ní ho plnění  provádění
pracÍ , připomí nky a podněty osob vykonávají cí ch funkci technické ho a autorské ho
dozoru a stanovení  pří padných nápravných opatření  a ú kolů . Zápisy z kontrolní ch dnů
zaj iš t 'uje objednatel,

5) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření  prací , které  v dalš í m
postupu budou zakryty nebo se stanou nepří stupnými (postač í  zápis ve stavební m
dení ku), Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejmé ně pět pracovní ch dnů
před termí nem, v němž  budou předmětné  práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele
ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na ž ádost objednatele odkrýt zakryté
práce na vlastní  náklad. Jestliž e se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví
a neprovede kontrolu těchto prací , je zhotovitel oprávněn předmětné  práce zakrýt,,

bude-li následně objednatel pož adovat dodateč ně odkrytí  těchto prací , je zhotovitel
povinen toto odkrytí  prové st na náklady objednatele, V pří padě, ž e se při dodateč né
kontrole 4istí , ž e práce nebyly řádně provedeny, hradí  náklady spojené  s odkrytí m,

opravou vadné ho stavu a následným zakrytí m zhotovitel těchto prací , přič emž

ustanovení  § 2626 odst. 2 obč anské ho zákoní ku se v tomto pří padě neuplatní .
6) Zhotovitelje povinen prové st dí lo v termí nu sjednané m ve smlouvě.
7) Zhotovitel je povinen pí semně oznámit objednateli nejpozději sedm pracovní ch dnů

předem termí n ukonč ení  prací  a k tomuto termí nu předlož it objednateli veš keré  doklady



8)

9)

nezbytné  k předání  a převzetí  dí la a ke kolaudaci stavby. Pokud není  dohodnuto j inak,
je mí stem předánÍ  mí sto, kde je stavba prováděna. Mí stem pro předání  dokladu
je Městský ÚraO Úlezd u Brna, Komenské h o 1O7,664 53 Újezd u Brna.
Objednatel je povinen nejpozději do tří  pracovní ch dnů  ode dne dokonč ení  dí la zahájit
přejí mací  ří zení  a řádně v něm pokrač ovat. Odchylně od ustanovení  § 2607 odst. 1

obČ anské ho zákoní ku se smluvní  strany tí mto dohodly, ž e pří padné  zkouš ky nezbytné
Pro Prokázání  dokonČ ení  dí la mohou být provedeny pouze za pří tomnosti objednatele
č i osoby j í m urč ené .
V pří padě, Že zhotovitel hodlá dokonč it dí lo před termí nem sjednaným ve smlouvě,
je povinen nové  datum dokonč ení  dí la objednateli pí semně oznámit nejmé ně sedm dnů
předem a souČ asně jej vyzvat k předání  a převzetí  dí la. Objednatel vš ak není  povinen
zahájit přejí mací  ří zenl před sjednaným termí nem dokonč ení  dí la.

10)Pokud se při předání  a převzetí  dí la prokáž e, ž e dí lo není  dokonč eno, je zhotovitel
povinen dí lo řádně dokonč it v náhradní  lhů tě a nese veš keré  náklady vzniklé  objednateli
s opakovaným předání m a převzetí m dí la. Poskytnutí  náhradní ho termí nu neznamená,
Že objednatel nemů ž e uplatnit smluvní  sankce stanovené  touto smlouvou za nesplnění
termí nu dokonč ení  dí la.

11)Obě smluvní  strany mohou pí semným dodatkem kté to smlouvě sjednat předávání
a přejí mání  dí la po č ástech nebo mohou sjednat předč asné  předání .

12)Y pří padě, kdy je dí lo řádně dokonč eno a předáno bez vad, převezme objednatel dí lo
bez výhrad.

13)V pří padě, kdy dí lo vykazuje pouze ojedinělé  drobné  vady, které  samy o sobě
ani ve spojení  s j inými vadami nebrání  už ivání  dí la funkč ně nebo esteticky, ani jeho
uŽití  podstatným zpŮsobem neomezují , mů ž e objednatel převzí t dí lo s výhradami,
napří klad pokud je řádné  provedení  dí la závislé  na vegetač ní ch podmí nkách. Drobné
vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní  strany
j inak. Termí n odstranění  drobných vad a nedodělků  bude uveden v předávací m
protokolu. O odstranění  drobných vad a nedodělků  bude sepsán samostatný protokol
o odstranění  drobných vad a nedodělků .

14)Kvalita dí la bude odpoví dat závazným standardů m stanoveným Č SN, atestů m,
certifikač ní m protokolů m a ujednání m dle té to smlouvy.

15)Vlastní kem dí la je až  do okamž iku protokolární ho předání  dí la objednateli zhotovitel,
který zároveň nese nebezpeč í  š kody na dí le. Na objednatele přechází  toto vlastnictví
okamŽikem protokolární ho převzetí  dí la, tí mto okamž ikem přechází  na objednatele
i nebezpeč í  š kody na dí le.

16)Vpří padě, Že zhotovitel oznámí  objednateli, ž e dí lo je připraveno k řádné mu předání
a převzetí  a při předávací m a přejí mací m ří zení  se prokáž e, ž e dí lo není  dokonč eno
nebo není  ve stavu schopné m předání  a převzetí , je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli veš keré  náklady jemu vzniklé  při neú spěš né m předávací m a přejí mací m
ří zení . Zhotovitel se tí mto zavazuje zaplatit i veš keré  náklady spojené  s organizací
opakované ho ří zení .

17)Vpří padě, ž e se objednatel přes řádné  vyzvání  a bez závaž né ho dů vodu nedostaví
k převzetí  a předání  dí la, nebo předávací  a přejí mací  ří zení  j iným způ sobem zmaří ,
je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veš keré  náklady jemu vzniklé  při neú spěš né m
předávací m a přejí mací m ří zeni. Objednatel se tí mto souč asně zavazuje zaplatit
náklady spojené  s organizací  opakované ho ří zení  avš ak pouze za předpokladu,
Že zhotovitel není , v pří padě vč asné ho vyzvání , po dobu od sjednané ho termí nu
dokonč ení  dí la v prodlení .
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3)

4)

Vll.
Souč i nnost objednatele

1) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření  dí la nezbytnou souč innost,
kterou lze po něm spravedlivě pož adovat, a to na základě dů vodné ho pož adavku
zhotovitele doruč ené ho v přiměřené m předstihu. Za nesouóinnost objednatele
se nepovaŽuje doba kratŠ Í  než  5 pracovní ch dní  vč etně, které  jsou třeba pro vyjádření
objednatele k č ásti projektu v rozpracovanosti.

2) Objednatel odpoví dá za to, ž e podklady a doklady, které  zhotoviteli předal nebo předá,
jsou bez právní ch vad a neporuš ují  zejmé na práva třetí ch osob.
Objednatel předá zhotoviteli staveniš tě, vyklizené  a prosté  práv třetí ch stran, o č emž  bude
proveden zápis.
Objednatel se na vyzvání  zhotovitele zú č astní  prohlí dky dokonóených a v budoucnosti
nepří stupných prací  a konstrukcí  před zakrytí m. Vyzván k tomu bude zhotovitelem
nejmé ně pět pracovní ch dnů  předem. O provedené  prohlí dce bude uč iněn zápis
do stavební ho dení ku technickým dozorem.

Vlll.
Kvalita prací a záruka za dí lo

1) Zhotovitel se zavazuje prové st dí lo vkvalitě odpoví dají cí  ú č elu dí la, právní m předpisů m
a závazným technickým normám.

2) Zhotovitel odpoví dá zavady, jež má dí lo v době jeho předání  a převzetí  a dále odpoví dá
zavady dí la zjiš těné  po celou dobu záruč ní  lhů ty (záruka za jakost),

3) Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost dí la ve smyslu ustanovení  § 2619
obč anské ho zákoní ku v dé lce š edesáti měsí ců  ode dne předání  a převzetí  dí la.
Minimálně po tuto dobu zodpoví dá zhotovitel za to, ž e dí lo bude způ sobilé  k obvyklé mu
ÚČ elu, zachová si touto smlouvou stanovené  vlastnosti a bude odpoví dat pož adavků m
platných právní ch předpisů  a norem.

4) Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné
objednatelem bezodkladně, nejpozději vš ak do třiceti kalendářní ch dnů  od doruč ení
reklamace, pokud se smluvní  strany nedohodnou j inak, Na odstraněné  vady se rovněž
vztahuje záruka v dé lce dle předchozí ho odstavce tohoto č lánku, a to od doby jejich
odstranění .

5) Zhotovitel se zavazuje prové st dí lo v kvalitě spolehlivosti ne horš í  než  je uvedené
v platných Č Sru s tí m, ž e se zavazuje ověřit spolehlivost a ž ivotnost navrž ených
konstrukcí  a materiálů .

6) Zhotovitel prohlaš uje, ž e má sjednáno pojiš tění  odpovědnostiza vadné  plnění  a š kody.
7) Záruč ni doba zaóí ná plynout po odstranění  vad a nedodělků  na dí le zjiš těných

objednatelem při předání  a převzetí  dí la. Kaž dá prokázanázávada zaviněná zhotovitelem,
která se projeví  během záruč ní  doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho
náklady. Záruka za jakost se prodluž uje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování  vad
zhotovitelem.

8) Vyskytne-li se v prů běhu záruč ní  doby na provedené m dí le vada, objednatel
pí semně oznámí  zhotoviteli její  výskyt, vadu popí š e a uvede, jak se projevuje. Jakmile
objednatel odeslal toto pí semné  oznámení , má se za to, ž e pož aduje bezplatné
odstranění  vady. Pož aduje-li objednatel j iný způ sob nápravy vady, musí  konkré tně tuto
skuteč nost uvé st v pí semné m oznámení  vady.

9) Za pří padné  vady, které  by| y způ sobeny použ ití m podkladů  a věcí  poskytnutých
objednatelem, na jejichž  nevhodnost zhotovitel objednatele upozornil a ten i přes toto
upozornění  na jejich použ ití  trval, zhotovitel neodpoví dá,

10)Reklamaci lze uplatnit nejpozději do poslední ho dne záruč ní  lhů ty, přič emž  reklamace
odeslaná objednatelem v poslední  den záruč ní  lhů ty se považ uje za vč as uplatněnou.

'1 '1) Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně obč anský zákoní k.



3)

1)

2)

4)

5)

lx.
Smluvni pokuty

Smluvní  strany sjednávají  smluvní  pokutu za kaž dý i započ atý den prodlení  s termí nem
dokonČ ení  a předání m dí la (dle č l. ll té to smlouvy) ve výš i 0,5o/ozceny dí la bez DpH.
SmluvnÍ  strany sjednávají  smluvní  pokutu zakaž dý i započ atý den prodlení  s odstranění m
vad a nedodělkŮ oproti lhů tám, jež  byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání
a převzetí  dí la, ve výš i 0,5 o/o z cany dí la dle té to smlouvy bez DPH.
SmluvnÍ  strany sjednávají  smluvní  pokutu zakaž dý i započ atý den prodlení  s odstranění m
vad uplatněných objednatelem po předání  a převzetí  dí la oproti lhů tám, jež  by| y
objednatelem stanoveny ve vytýkací m dopise ve výš i 0,5 o/o z celkové  ceny dí la bez DpH.'
V pří padě prodlení  objednatele se zaplacení m ú č tované  č ástky dle té to smlouvy zaplatí
objednatel zhotoviteli ú rok z prodlení  ve výš i dle naří zení  vlády v platné m znění .
Právo na náhradu Š kod vzniklých při zhotovení  dí la není  zaplacení m smluvní ch pokut
dotČ eno a kaŽdá smluvní  strana má povinnost oprávněně pož adovanou náhradu š kody
druhé  smluvní  straně uhradit.
Pokud zhotovitel nedodrž í  podmí nky dotč ených orgánů  a objednateli nebo jeho
zmocněnci vznikne Š koda (např. ve formě penále č i pokuty nebo dalš í ch jí m vynalož ených
nákladŮ na zastoupení  apod.), bude o tuto pří sluš nou č ástku zhotoviteli sní ž ena platba,
Splatnost smluvní ch pokut je 30 dnů , a to na základé  faktury vystavené  oprávněnou
smluvní  stranou smluvní  straně povinné . Smluvní  pokutu je objednatel oprávněn započ í st
s cenou dí la.
Smluvní  strany prohlaŠ ují , ž e s ohledem na předmět té to smlouvy s výš í  smluvní ch pokut
souhlasí  a považ ují je za přiměřené .

x.
Zvláš tní  ujednání

Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zruš it pí semnými č í slovanými dodatky ke smlouvě,
které  mů ž e navrhnout kterákoli z obou smluvní ch stran.
Objednatel je povinen pří padné  vady dí la pí semně reklamovat u zhotovitele
bez zbyteČ né ho odkladu podle § 2615 a násl. zákona č , B9t2O12 Sb,, obč anský zákoní k,
ve znění  pozdějŠ Í ch předpisů ; u zjevných vad vč etně kompletnosti dí la bezprostředně
poté , co budou zjiš těny.

3) Vztahy a závazky z té to smlouvy vyplývají cí  se ří dí  podle zákona č . 89l2O12 Sb.,
obČ anský zákoní k, ve znění  pozdějš í ch předpisů , jestliž e je tato smlouva neupravuje
odpoví daj í cí mi ustanovení mi.

4) Objednatel je oprávněn, bez ohledu na pří padné  dalš í  nároky na náhradu š kody
a bez předchozí ho upozornění  č i poskytnutí  dodateč né  lhů ty k plnění , odejmout
zhotoviteli práce a dodávky bez lhů ty celkově nebo č ásteč ně, když :

a) práce zhotovitele nezač aly podle termí nu nebo nejsou dokonóeny ve stanovené
lhů tě tak, ž e doš lo k prodlení  prací zhotovitele o ví ce než  15 dnů ;

b) vŮČ i majetku zhotovitele probí há insolvenč ní  řlzení , v němž  bylo vydáno
rozhodnutí  o ú padku nebo byl insolvenč ní  návrh zamí tnut nebo konkurs zruš en
proto, Že majetek byl zcela nepostač ují cí  k ú hradě nákladů  insolventní ho ří zení ;

c) zhotovitel opakovaně přes pí semnou výzvu objednatele neplní  své  závazky z té to
smlouvy plynoucí .

TÍ mto není  dotČ ena mož nost odstoupení  dle ustanovení  § 2001 - 2OO5 zákona
č .8912012 Sb., obč anský zákoní k, ve znění  pozdějš í ch předpisů .

5) Zhotovitel neodpoví dá za š kody způ sobené  vyš š í  mocí . Za vyš š í  moc se považ ují
okolnosti mají cí  vliv na dí lo, které  nejsou závislé  na smluvní ch stranách a které  smluvní
strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, povstání , ž ivelné  pohromy, nouzový
StaV, apod. V pří padech vyš š í  moci mohou strany v rámci obvyklé  právní  praxe

6)

7)

8)

1)

2)
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pož adovat, aby se provádění  prací  zhotovitele po toto období  zastavilo. Strany nemohou
z tohoto titulu navzájem uplatnit jaké koliv nároky.

xl.
Dolož ka platnosti právní ho ú konu objednatele

Ze strany objednatele byl dodrž en postup ve smyslu ustanovení  § 41 zákona č . 12812000

Sb., o obcí ch (obecní  zří zení ). Zří zení  vš ech podmí nek uvedených ve smlouvě o dí lo bylo
schváleno usnesení m na 121. schů zi Rady města Újezd u Brna dne 3. 5.2021.

xll.
Závěreč ná ujednání

1) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, znichž  kaž dá strana obdrž í  dvě
vyhotovení . Smlouva nabývá platnosti a ú č innosti dnem podpisu oběma smluvní mi
stranami.
Souč ástí  té to smlouvy jsou i veš keré  podmí nky stanovené  v zadávací  dokumentaci
č i vzeš lé  zezadávací ho ří zení  veřejné  zakázky, a to iv pří padě, ž e vté to smlouvě nejsou
výslovně uvedeny,
Budou-li nebo stanou-i se jednotlivá ustanovení  té to smlouvy neplatnými nebo právně

neú č innými, není  tí m dotč ena platnost ostatní ch ustanovení . Neú č inné  ustanovenÍ
se podle mož nosti vylož í  v dané m smyslu nebo se nahradí  novým ustanovení m,
Práva a povinnosti převzaté  uzavření m té to smlouvy přejdou na pří padné  právní  nástupce
s povinností  převzí t tato práva a povinnosti ve stejné m rozsahu,
Smluvní  strany výslovně prohlaš ují , ž e souhlasí  se zveřejnění m textu té to Smlouvy
v plné m rozsahu na webových stránkách města.
Tato smlouva podlé há právní mu řádu Č eské  republiky.
Smluvní  strany tí mto prohlaš ují , ž e smlouva byla sepsána podle jejich skuteč né
a svobodné  vů le, smlouvu si řádně přeč etly, s její m obsahem souhlasí  a prohlaš ují ,

ž e smlouva nebyla sepsána v tí sni ani za jednostranně nevýhodných podmí nek.

Obě smluvní  strany potvrzují  autentič nost té to smlouvy svými podpisy.

V Újezdu u Brna 5, 5.2021 v } : :e- .. .,. dne
-/q. { ', Zo2 /
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