„Demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33,
346/34, 346/35, 346/37 v k. ú. Sokolov“
Smlouva č. SML/1283/2019/ORM

SMLOUVA O DÍLO
(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„Demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k. ú.
Sokolov“

Objednatel:

Město Sokolov

Se sídlem:

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Zastoupená:

Renatou Oulehlovou, starostkou města

IČ:

00 259 586

DIČ:

CZ 00259586

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „objednatel” na straně jedné)
a
Zhotovitel:

AVE sběrné suroviny, a.s.

Se sídlem:

Cvokařská 164/3, 301 00 Plzeň

IČ:

00671151

DIČ:

CZ00671151

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 389
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Jednající:
Bc. Jakub Lev, předseda představenstva; Ing. Milan Kaděra, člen představenstva;
Ing. Jan Žurek, člen představenstva
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., (dále jen „občanský zákoník“), smlouvu o dílo na
akci „Demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k. ú.
Sokolov“.
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Článek I.
Definice
Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy
následující význam:
I.1
Projektová dokumentace: je projektová dokumentace bouracích prací pro stavbu: Demolice
objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k. ú. Sokolov, zpracovaná
Milanem Babicem, zakázka č. 08/2015, a soupis výkonů k této projektové dokumentaci (položkový
rozpočet – nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.
I.2
Pozemky stavby: jsou pozemky p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37
v k. ú. Sokolov.
I.3
Předmětná stavba: je demolice: „Demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33,
346/34, 346/35, 346/37 v k. ú. Sokolov“, dle Projektové dokumentace.
Článek II.
Předmět smlouvy
II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby
„na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla. Předmět smlouvy je odstranění tří objektů
na parcelách uvedených v bodě I.3, včetně základové desky a základů, a odstranění technické
vybavenosti a inženýrských sítí. Jedná se o tři bývalé budovy ČD. Demolice bude provedena bez použití
trhavin. Nesmí být strhávány celé části najednou, ale rozebírány postupně.
II.2

Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:
a) Projektovou dokumentací;
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých
materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 13.06.2019 a nabídkou dodavatele
ze dne 26.7.2019.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto
odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět
měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla,
včetně:
a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení
na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
b) zajištění, příp. aktualizace a obnova, veškerých vyjádření a stanovisek příslušných
dotčených orgánů a správců sítí, zajištění povolení a provedení nutných uzavírek,
zvláštního užívání veřejných ploch a případných změn dopravního značení;
c) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením
prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li
potřebné;
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d) odpojení demolovaných objektů od veškerých inženýrských sítí před zahájením demolice,
zejména elektřiny, plynu, vytápění, zaslepení vodovodní přípojky, zaslepení kanalizace;
e) vyklizení jednotlivých objektů určených k demolici;
f) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů
souvisejících s provedením díla;
g) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo
jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
h) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
i) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům
a do objektů;
j) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
k) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části,
a geodetických zaměření díla;
l) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
m) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených
pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého
stavu;
n) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;
to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.
II.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to,
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k odstranění celé Předmětné
stavby, tedy v plném rozsahu včetně základů.
II.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání Předmětné stavby jako dokončeného díla
definovaného Projektovou dokumentací.
II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí,
odpovědnost a náklady a prohlašuje, že má pro plnění předmětu díla platné oprávnění (předmět činnosti
je zapsán v obchodním rejstříku) a potřebné zkušenosti s dílem tohoto charakteru, potřebné odborníky a
kvalifikaci pro zhotovení díla, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem objektu a nezjistil žádné
překážky ani další nesrovnalosti.
II. 6 Na demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k. ú.
Sokolov podal zadavatel v květnu 2019 žádost o dotaci v rámci akce „Plocha pro parkovací stání, ulice
Nádražní, Sokolov“ a to do Výzvy č. 1/2019/117D082 vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj
z podprogramu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití (DT1 Revitalizace a
výstavba). V případě přidělení dotace bere zhotovitel na vědomí podmínky stanovené poskytovatelem
dotace (publicita, označení účetních dokladů – faktur, archivace dokladů…).
Článek III.
Čas plnění
III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou
následující:
III.1.1 Předání a převzetí staveniště:

do 10 dnů po podpisu smlouvy
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III.1.2 Dokončení realizace - demolice (díla):

do 90 dnů po předání staveniště

III.1.3 Předání a převzetí předmětné stavby:

nejpozději v den dokončení stavebních prací
(díla) podle odst. III. 1.2 smlouvy o dílo

III.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot,
dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují
se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však
o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny.
III.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této
smlouvy.
III.4 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby
objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných
zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla.
Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání.
Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním
případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních
pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu
dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.
III. 5 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo
na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho
části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně
objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků
takového jednání či opomenutí objednatele.
Článek IV.
Staveniště
IV.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně nejpozději do dne zahájení stavby staveniště.
IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.
IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením
stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.
IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení
stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.
IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci
zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.
IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.
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IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi
subjekty, jež se na nich zdržují.
IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.
IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.
IV.10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.
Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran
V.1

Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:
V.1.1 smluvních:
V.1.2 technických:

Bc. Jakub Lev, Ing. Milan Kaděra, Ing. Jan Žurek - představenstvo
tel.:
,

V.2

Objednatele zastupuje ve věcech:
V.2.1 smluvních:

Renata Oulehlová, starostka města

V.2.2 technických:

Ing. Kateřina Klepáčková, tel.:
e-mail:
Josef Pudivítr, tel.:
e-mail:

TDI:
BOZP:

Saffron Universe s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6
KONTROL s.r.o., Okružní 345, 435 13 Meziboří u Litvínova

V.3 Jakákoliv změna předmětu díla musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě
podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném
případě považovat zápis ve stavebním deníku.
V.4 V případě, že budou bez takového písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, má
objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez zbytečného odkladu na své náklady odstranil.
V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.
V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této
smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla
dle odst. VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá
zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla
dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se
cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím
přílohu č. 3 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové
ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši
stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS, a.s. v nejaktuálnějším znění, snížené
5 / 13

„Demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33,
346/34, 346/35, 346/37 v k. ú. Sokolov“
Smlouva č. SML/1283/2019/ORM

o 20 %. Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde
o změny díla nepřesahující dohromady částku 0,3 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy.
V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit.
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv
se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.
V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby.
V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.
V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho
strany.
V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.
V.10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.
V.11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce
na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.
V.12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této
smlouvy.
V.13 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „All risk“ za škodu
způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo
poddodavateli a jejich zaměstnanci do výše pojistného plnění nejméně 8 000 000,- Kč. Zhotovitel je
povinen udržovat pojištění a řádně platit pojistné po celou dobu trvání jeho závazku podle této smlouvy.
Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy kopii pojistné
smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti a na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah a
platnost svého pojištění. V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci je objednatel
oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Článek VI.
Stavební deník
VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy
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či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních
inženýrů v nejaktuálnějším znění.
VI.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, a budou v něm
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního
deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude
oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel
je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdější předpisů. Deník bude veden denně a bude obsahovat zejména:
 údaje o převzetí staveniště, zahájení prací;
 údaje o počasí a o teplotě;
 údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním;
 přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním;
 údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání;
 údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou
nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě;
 veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv;
 odchylky od dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem a odběratelem,
která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci;
 požadavky odběratele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být
odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele;
 záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy;
 závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami,
včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.
VI.3 Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat čitelně zásadně
v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v
deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním
textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán
stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
VI.4 Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. V. odst. 3. této
smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. V. odst. 1 a 2. této smlouvy, technický dozor investora a
příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany
vyjadřovat nejpozději do 5 pracovních dnů. Technický dozor investora má právo kdykoli v průběhu
stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu.
VI.5 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru investora a koordinátora BOZP
ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho
vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo,
ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.
VI.6 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora (objednatele)
a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných
právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla
upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz
k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob
pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.
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VI.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací
zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a
odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností
zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu
alespoň 5 pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za
to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel
povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce,
které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
VI.8 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí,
že s tímto zápisem souhlasí.
VI.9 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.
VI.10 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání
předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel.
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.
VI.11 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.
Článek VII.
Cena díla a platební podmínky
VII.1

Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací
a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje,
že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci,
ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka
či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak,
jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.
VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem
1 721 273,23 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného
právního předpisu.
VII.4 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou
dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy.
VII.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny
v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo
na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních
a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.
VII.6

V ceně je mimo jiné zahrnuto:
- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště;
- pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště;
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- zpracování a obstarání DIO;
- provedení fotografické pasportizace objektů, konstrukcí, které nejsou stavbou dotčeny,
pasportizace okolních ploch, zeleně, oplocení, vjezdů;
- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného
potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich
účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
- předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci
technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy
Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města
a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;
- veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace
odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.
VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 %
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli
takto:
VII.7.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez
zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné
žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem
VII.8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne
kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět
s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.
VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:
-

označení faktury a její číslo;
název a sídlo objednatele a zhotovitele;
předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
fakturovanou částku;
číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky
(razítko + podpis).

VII.10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.
VII.11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená
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na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že
částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.
VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této
částky z účtu objednatele.
VII.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním
předpisem.
VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.
Článek VIII.
Smluvní pokuty
VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý den prodlení.
VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.1 je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno
ustanovení předchozího odstavce.
VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.
VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5,
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč v případě, že jde o vadu bránící
řádnému užívání Předmětné stavby, a 3 000 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.
VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 6 000
Kč.
VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem
uvedených v odst.XI.1.2, odst. XI.1.3 či XI.1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu
ve výši 50 000 Kč.
VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností,
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den
a v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.
VIII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody,
a to v jejím plném rozsahu.
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Článek IX.
Předání díla
IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž
je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.
IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní
zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů,
požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání
kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů
z Předmětné stavby:
-

-

veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf,
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – obecném
rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů;
geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních
v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg,
*.pdf;

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně
závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat
objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.
Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.
IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.
IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:
-

označení díla;
označení smluvních stran;
datum uzavření této smlouvy;
datum zahájení a dokončení prací;
datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
soupis dokladů předávaných se stavbou;
prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
datum a místo sepsání zápisu;
jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů,
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.
IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen
o řádné údržbě a péči provedeného díla.
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Článek X.
Záruční doba
X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené
(např. ČSN v posledním platném znění).
X.2

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 36 měsíců.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.
X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.
X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního
charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady
nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým
způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění
vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.
X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.
X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou
termín zajištění náhradní dodávky.
X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.
X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto
vynaložených nákladů.
Článek XI.
Odstoupení od smlouvy
XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:
XI.1.1

zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,

XI.1.2

bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI.1.3

prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI.1.4neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel
objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.
XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
XI.2.1

prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.
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XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez
vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní
pokuty.
Článek XII.
Závěrečná ustanovení
XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku.
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.
XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se
příslušným ustanovením občanského zákoníku.
XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu
minimálně 10 let, pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli.
XII.4 Tato smlouva je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá
strana obdrží 1 vyhotovení – elektronický originál.
XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu
podepsat.
XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č.
298/2016 Sb.
Přílohy:
1) Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele
V Sokolově dne ……………….

V ……….. dne ……………

Renata Oulehlová
starostka města
..........................................
Objednatel

AVE sběrné suroviny a.s.
..........................................
Zhotovitel
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