P íloha . 5 k Výzv k podání nabídky
Smlouva o dílo
uzav ená podle zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd. p edpis
I. Smluvní strany
1. Objednatel
M sto eský Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, eský Krumlov, PS 381 01,
zastoupené ve v cech smluvních:
zastoupené ve v cech technických: p. Zde kem Kmochem, technikem odboru investic M Ú
eský Krumlov,
I : 00245836
DI : CZ00245836
bankovní spojení: Komer ní banka, a.s., pobo ka eský Krumlov
íslo ú tu: 19-221241/0100
(dále jen „objednatel“)
2. Zhotovitel
Obchodní jméno/jméno, p íjmení, titul:
Sídlo/adresa provozovny:
Zápis v OR:
zastoupená ve v cech smluvních:
zastoupená ve v cech technických:
I :
DI :
bankovní spojení:
íslo ú tu:
(dále jen „zhotovitel“)
II. P edm t smlouvy
1. Název díla: eský Krumlov - bezbariérové úpravy stávajících p echod pro chodce,
stavební úpravy zpevn ných ploch, osv tlení p echod pro chodce, lokalita - Tavírna.
2. Specifikace díla
Rozsah díla je dán nabídkou zhotovitele a projektovou dokumentací zpracovanou
Spole ností pro poradenství, projekci a design s.r.o., I : 24177741, datum zhotovení:
05/2014, . zakázky: 1405029, kterou autorizoval Ing. Martin Kroc, KAIT 0300619.
V rámci realizace budou provedeny zejména tyto práce:
1. zpevn né plochy nov vybaveny prvky zajiš ujícími bezbariérové užívání p echodu pro
chodce osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.
2. Bude osazeno nové osv tlení p echodu ve ejným osv tlením dle SN 13201-2.
P i provád ní prací musí být postupováno v souladu se Závazným stanoviskem .j. MUCK
69087/2013/OÚPPP/DP ze dne 2.1.2014 vydaným OÚPPP M Ú eský Krumlov.
P i provád ní prací musí být postupováno v souladu se Souhlasem s provedením
ohlášeného stavebního zám ru .j. MUCK 53742/2014 ze dne 2.10.2014 vydaným ODSH
M Ú eský Krumlov.
3. Místo pln ní:

P echod pro chodce v ul. Objíž ková mezi chodníkem od ul. Tavírna (edle objekt st edních
škol) a chodníkem kolem domu p. 108 vedoucím k ulici Za Tavírnou a Papírenská.
III. Doba pln ní
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu uvedeném v l. II odst. 2 v dob do 31. kv tna
2015.
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IV. Cena díla
Cena je stanovena na základ dohody obou smluvních stran a obsahuje všechny náklady
zhotovitele související s pln ním jeho závazku, pokud tato smlouva nestanoví jinak. Cena je
stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona . 526/1990 Sb., o
cenách, ve zn ní pozd. p edpis , a iní
Cena celkem bez DPH
K .
Uvedená cena je nejvýše p ípustná, obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu,
ádnému a v asnému provedení díla zhotovitelem, v etn všech náklad souvisejících, tj.
zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokon ením p edm tu
zakázky v etn veškerých rizik a vliv (v etn infla ních) b hem provád ní díla, náklady na
opat ení podklad , náklady na projednání, provozní náklady, pojišt ní, dan , náklady na
p ípadné získání nezbytných autorských a jiných práv a jakékoliv další výdaje spojené s
pln ním zakázky.
Cena bez DPH dohodnutá dle l. IV odst. 1. smlouvy je cenou maximální a je pevná po celou
dobu realizace zakázky. Da z p idané hodnoty (dále jen "DPH") bude ú tována a uvád na
p i fakturaci zdanitelného pln ní v souladu se zákonem . 235/2004 Sb., o dani z p idané
hodnoty, ve zn ní pozd. p edpis (dále jen "zákon o DPH").
Smluvní strany se dohodly na tom, že položkový rozpo et obsahuje veškeré náklady
zhotovitele a žádné vícenáklady již nebudou ú továny.
V. Platební podmínky
Smluvní cenu podle l. IV. odst. 1. této smlouvy vyú tuje zhotovitel objednateli po p edání a
p evzetí ádn a v as provedeného díla. Da ový doklad (faktura) bude vystaven na základ
p edávacího protokolu podepsaného ob ma smluvními stranami, který bude tvo it p ílohu
faktury. Dnem uskute n ní zdanitelného pln ní je den podepsání p edávacího protokolu díla
ob ma smluvními stranami.
Da ový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti da ového ú etního dokladu, formou a
obsahem odpovídat zákonu . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd. p edpis , zákonu o
DPH a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 zákona . 89/2012 Sb., ob anský
zákoník, ve zn ní pozd. p edpis (dále jen „ob anský zákoník“). V p ípad , že da ový doklad
(faktura) nebude obsahovat tyto náležitosti, bude objednatelem vrácen k opravení bez
proplacení. V takovém p ípad lh ta splatnosti po íná b žet znovu ode dne doru ení
opraveného i nov vyhotoveného da ového dokladu (faktury). Nedílnou p ílohou faktury je
soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Da ový doklad bude vyhotoven v
po tu 2 originál .
Zjistí-li objednavatel ve lh t splatnosti u p edaného a p evzatého díl ího pln ní vady, je
oprávn n zhotoviteli da ový doklad (fakturu) vrátit a p íslušnou úhradu pozastavit až do data
odstran ní vady.
Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dn od doru ení da ového dokladu (faktury).
V pochybnostech se má za to, že da ový doklad (faktura) byl objednateli doru en t etí den
po odeslání zhotovitelem.
Zaplacení ceny za dílo ani její ásti nebude považováno za prohlášení/potvrzení objednatele
o ádném a v asném poskytnutí pln ní zhotovitelem nebo o tom, že pln ní p ejímá a

akceptuje i s vadami, a to bez ohledu na výši provedené platby nebo podklady, na základ
nichž byla provedena.
VI. Kvalitativní a technické podmínky
1. Kvalitativní a technické podmínky p edm tu díla jsou vymezeny zadávací dokumentací,
projektovou dokumentací, soupisem prací a výkazem vým r a závazným stanoviskem
OÚPPP M Ú eský Krumlov.
2. Zhotovitel se zavazuje, že p i zhotovování díla použije pouze materiály a výrobky spl ující
požadované kvalitativní a technické podmínky (nap . eské technické normy) a použije
pouze materiály a výrobky schválené a certifikované, pop . ty, které mají atest na jakost.
3. Jakékoliv zm ny je nutno odsouhlasit oprávn nými zástupci obou smluvních stran.
VII. Provád ní díla
1. Zhotovitel bude p i pln ní p edm tu díla této smlouvy postupovat s odbornou pé í a zavazuje
se dodržovat obecn závazné právní p edpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
2. Objednatel je oprávn n pr b žn kontrolovat pr b h zhotovení díla.
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VIII. P edání díla
Zhotovitel se zavazuje nejmén 5 dn p ed odevzdáním díla vyzvat objednatele k jeho
p evzetí. Objednatel potvrdí písemn datum p ejímky.
Termínu p evzetí díla bude p edcházet p ejímací ízení, které bude písemn oznámeno
zhotovitelem objednateli.
O p edání a p evzetí díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat zejména:
a) ozna ení díla,
b) ozna ení objednatele,
c) ozna ení zhotovitele,
d) identifikaci smlouvy,
e) další údaje dle smluvního ujednání obou stran.
Objednatel se zavazuje dílo p evzít, pokud je ádn a v as provedeno. Tuto povinnost
objednatel nemá, jestliže není dílo provedeno ve smyslu výše uvedených podmínek,
nap íklad i v p ípad nedod lk i jinak nekvalitn provedeného díla, jestliže toto brání jeho
užívání.
Pokud objednatel odmítl dokon ené dílo p evzít, musí být sepsán o tomto zápis se
stanovisky obou smluvních stran a se zd vodn ním.
IX. Odpov dnost za vady, záruky, reklamace.
Zhotovitel odpovídá za vady díla v záru ní dob , jeho odpov dnost se ídí p íslušnými
ustanoveními ob anského zákoníku (§§ 2615 a násl. ob anského zákoníku).
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla po dobu 60 m síc . Záru ní doba
po íná plynout ode dne p edání a p evzetí díla. Sou asn je zhotovitel oprávn n p edat
zadavateli popis údržby zhotoveného díla
Vyskytne-li se v pr b hu záru ní doby na provedeném díle vada, objednatel písemn toto
oznámí zhotoviteli, což znamená, že požaduje její bezplatné odstran ní.
Objednatel je povinen vady zjišt né v pr b hu trvání záru ní doby písemn reklamovat u
zhotovitele bez zbyte ného odkladu po jejich zjišt ní; zhotovitel oznámí nejpozd ji do 15-ti
dn po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých d vod ji neuznává. Pokud
tak neu iní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozd ji
do posledního dne záru ní lh ty, p i emž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den
záru ní lh ty se považuje za v as uplatn nou.

5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstran ní vady, zhotovitel zapo ne s
odstra ování vady do sedmi pracovních dn ode dne doru ení písemného oznámení o vad ,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
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X. Odstoupení od smlouvy
Objednatel je oprávn n odstoupit od smlouvy v p ípad , že zhotovitel je v prodlení s
provád ním a dokon ením díla dle termínu uvedeného v této smlouv a dílo neprovedl ani
nedokon il v náhradní patnácti denní lh t . Tímto není dot eno právo kterékoliv smluvní
strany na odstoupení od této smlouvy podle p íslušných ustanovení ob anského zákoníku.
Odstoupení nabývá ú innosti dnem jeho doru ení druhé smluvní stran a jeho ú inky se ídí
p íslušnými ustanoveními ob anského zákoníku.
V p ípad odstoupení objednatele je zhotovitel povinen p edat objednateli nedokon ené dílo
v . v cí, které jsou sou ástí díla a byly jím opat eny, a uhradit objednateli p íp. vzniklou
škodu.
Objednatel je povinen v p ípad odstoupení od této smlouvy uhradit zhotoviteli náklady, které
zhotovitel vynaložil na zhotovení díla ke dni, kdy došlo k odstoupení od smlouvy.
XI. Sankce
V p ípad , že zhotovitel nedodrží termín dokon ení díla z d vod na jeho stran , zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i zapo atý den prodlení.
V p ípad nedodržení termínu k odstran ní vad v záru ní dob dle l. IX. odst. 4. této
smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- K za vadu a každý
den prodlení.
Pokud objednatel neuhradí fakturu za provedení díla ve stanoveném termínu, zaplatí
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné ástky za každý i zapo atý den prodlení.
Smluvní strany sjednávají na rozdíl od dispozitivního ustanovení § 2050 ob anského
zákoníku, že sjednáním smluvní pokuty není dot eno právo na náhradu škody, která vznikne
porušením povinností, zajišt ných ujednáním o smluvní pokut .

XII. Další ujednání
1. Ve smyslu zákona . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole, ve zn ní pozd. p edpis , se ú astníci
zavazují spolup sobit p i finan ní kontrole a poskytnout kontrolním orgán m dokumenty
vztahující se k p edm tu smlouvy a umožnit nahlédnutí do ú etnictví nebo da ové evidence
s ním související, a to po dobu nejmén deseti let od p edání a p evzetí stavby, nebude-li
mezi ú astníky dohodnuto jinak.
2. Zhotovitel bere na v domí, že realizace této investi ní akce m sta eský Krumlov je
finan n podpo ena z Nadace EZ (projekt " eský Krumlov - bezbariérové úpravy
stávajících p echod pro chodce, stavební úpravy zpevn ných ploch, osv tlení p echod pro
chodce, lokalita - Tavírna" je pro ú ely nada ního p ísp vku uvád n jako „Bezpe nost a
ochrana d tí a mládeže v obci eský Krumlov") a na financování pln ní p edm tu smlouvy
budou poskytnuty finan ní prost edky z této nadace. Zhotovitel je povinen dodržovat
podmínky dota ního titulu. Sou asn je poskytovatel dotace oprávn n provést u projektu
nezávislý vn jší audit a zhotovitel je povinen p i výkonu auditu spolup sobit. Dále je
zhotovitel povinen spolupracovat p i zajiš ování publicity projektu v souladu s podmínkami
dota ního titulu.
3. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout na žádost objednatele písemn jakékoli dopl ující
informace související s realizací projektu, a to ve lh t stanovené objednatelem.

4. Zhotovitel se zavazuje archivovat originální vyhotovení smlouvy v etn jejích dodatk ,
originály ú etních doklad a dalších doklad vztahujících se k realizaci p edm tu této
smlouvy po dobu p ti let od ukon ení realizace projektu.
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XIII. Záv re ná ustanovení
Nedílnou sou ástí této smlouvy je položkový rozpo et (ocen ný soupis prací a dodávek),
jež zhotovitel poskytl objednateli p i zpracování nabídky, a který tvo í p ílohu této smlouvy.
Tato smlouva m že být zm n na pouze písemnými dodatky, které budou vzestupn
íslovány a podepsány oprávn nými zástupci smluvních stran.
Smlouva m že být ukon ena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude
upravovat vzájemná práva a povinnosti.
Zhotovitel nem že bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy
na t etí osobu.
Smluvní strany se dohodly, že v p ípad nástupnictví jsou právní nástupci vázáni
ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
P ípadná neplatnost n kterého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení. V p ípad , že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane
neú inným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbyte ných odklad nahradit
takové ustanovení novým.
Smluvní strany souhlasí se zve ejn ním Smlouvy v etn
p íloh na oficiálních
internetových stránkách m sta eský Krumlov.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu p ed jejím podpisem p e etly, že byla uzav ena
podle jejich pravé a svobodné v le, ur it , vážn a srozumiteln a její autenti nost stvrzují
svými podpisy.
Tato smlouva je vyhotovena ve ty ech stejnopisech s platností originálu, objednatel
obdrží t i vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

P ílohy:
. 1 - Položkový rozpo et (ocen ný soupis prací a dodávek) - cenová nabídka zhotovitele
V eském Krumlov , dne ..............................

........................ .............................
Objednatel

....................................................
Zhotovitel

P íloha . 6 k Výzv k podání nabídky

Název akce: eský Krumlov - bezbariérové úpravy stávajících p echod pro
chodce, stavební úpravy zpevn ných ploch, osv tlení p echod pro chodce,
lokalita - Tavírna
Projektová dokumentace
Zadavatel poskytne uchaze m projektovou dokumentaci k p edm tu ve ejné zakázky na
vyžádání. Projektová dokumentace bude poskytnuta uchaze i do dvou pracovních dn po
obdržení žádosti.
Kontaktní údaje: jolana.benesova@mu.ckrumlov.cz.

)

P íloha . 7 k Výzv k podání nabídky

Název akce: eský Krumlov - bezbariérové úpravy stávajících p echod pro
chodce, stavební úpravy zpevn ných ploch, osv tlení p echod pro chodce,
lokalita - Tavírna
Výkaz vým r
Zadavatel poskytne uchaze m výkaz vým r k p edm tu ve ejné zakázky na vyžádání. Výkaz
vým r bude poskytnut uchaze i do dvou pracovních dn po obdržení žádosti.
Kontaktní údaje: jolana.benesova@mu.ckrumlov.cz.

)

