INV-71/2019

SMLOUVA O DÍLO
Kostel sv. Kláry v Chebu – výměna střešní krytiny a oprava krovu
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupený:
(dále jen „objednatel“)

město Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
00253979
CZ 00253979
KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

2. zhotovitelem:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupený:
(dále jen „zhotovitel“)

BOLID M s.r.o.
Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1
26347741
CZ26347741
ČSOB 177635095/0300
Ing. Václavem Maršíkem, Ph.D., jednatelem

a

I.
Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas na svůj náklad
a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo
zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá kompletní práce,
včetně materiálů v rozsahu nutných k provedení díla dle této smlouvy, obecně závazných
právních předpisů, ČSN, ČN a ostatních norem.
3. V případě, že byly významné stavební práce včetně osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení
prací prokazovány v rámci předmětného zadávacího řízení jinou osobou, objednatel stanovuje,
že v průběhu realizace předmětného díla je možné tuto osobu změnit pouze ve výjimečných
případech a se souhlasem objednatele. Nová jiná osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně
v rozsahu, v jakém byla prokázána původní osobou v zadávacím řízení.
4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva je uzavřena na základě pravomocného rozhodnutí
o výběru dodavatele ze dne 24.09.2019 v zadávacím řízení, vyhlášeném objednatelem jako
zadavatelem veřejné zakázky.
5. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou byla objednatelem vybraná nabídka zhotovitele, který
se předmětné veřejné zakázky zúčastnil jako účastník zadávacího řízení.
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II.
Specifikace díla
1. Předmětem smlouvy je provedení díla Kostel sv. Kláry v Chebu – výměna střešní krytiny
a oprava krovu. Jedná se o objekt vybudovaný v barokním slohu na počátku 18. století, který je
nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek.
2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků,
ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle zhotoviteli předané projektové
dokumentace pro provedení stavby Ing. Miroslavem Čechem, Janáčkova 2663/7, 352 01 Aš,
IČO: 13895451, ČKAIT 0300564 a stavebně technickým a stavebně historickým posouzením
krovu vypracovaným společností ELECTROSUN, s.r.o., U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice, IČO:
25688553 (dále též jen „dokumentace“). Příslušnou dokumentaci k provedení díla, zpracovanou
v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb., předá objednatel zhotoviteli v listinné podobě nejpozději v
den zahájení prací na tesaných trámech. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace
odpovídá objednatel.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s vydanými rozhodnutími stavebního úřadu MěÚ
v Chebu, se závaznými stanovisky z hlediska památkové péče, s českými technickými normami
a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení
díla.
4. Plnění veřejné zakázky bude rozděleno do dvou fází.
První fáze bude spočívat ve výrobě tesaných trámů – po otesání do požadovaného profilu budou
výrobky uloženy tak, aby byly všechny stěny volné pro účely vysychání, které bude trvat
nejméně 3 měsíce od otesání.
Druhou fází jsou samotné práce na objektu, čili výměna krytiny a oprava krovu.
V rámci výměny střešní krytiny je nutné dodržet následující:
-

bude použita pálená taška bobrovka režná, segmentový řez dle stanoviska orgánu
památkové péče (změna oproti PD, kde je uveden kulatý řez), pokládka na šupinové
krytí;

-

krytina bude opatrně sejmuta v celé ploše a následně vytříděna, nepoškozené pálené
tašky se opětovně použijí na zakrytí střechy, zbytek se doplní novými taškami,
předpokládá se s doplněním nových tašek v rozsahu max. 70%;

-

úžlabí budou provedena provázaná z tašek;

-

bude kompletně odstraněno stávající laťování a provedeno nové z nových latí 30 x 50
mm, latě budou impregnované přípravkem proti dřevokazným škůdcům v čirém
provedení;

-

bude odstraněno oplechování nad hlavní římsou a po prověření technického stavu
bednění se provede nové oplechování z měděného plechu;

-

provede se nové zakrytí štítových a atikových stěn shodnou krytinou.

V rámci opravy poškozených prvků krovu je nutné dodržet následující:
-

lokální opravy poškozených částí a prvků krovu budou provedeny dle základních návrhů
obnovy c.1 – c.12, uvedených ve stavebně technickém a stavebně historickém posouzení
krovu;

-

na opravy dle bodů c.1 – c.4 a c.12 budou vypracovány projektové návrhy výměny
tesařských prvků, které stanoví postup opravy a výměny, tyto pracovní postupy budou
schváleny odborným pracovníkem NPÚ Loket a zástupcem objednatele;
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-

veškeré tesařské práce, mimo nového laťování, budou provedeny bez použití ocelových
prvků, použijí se pouze dřevěné kolíky nebo hmoždíky s celodřevěnými tesařskými
spoji;

-

nově vložené prvky krovu budou z ručně tesaných trámů, vyrobených ze středového
jehličnatého dřeva, před výrobou budou zhotovitelem zaměřeny rozměry měněných
prvků.

5. Zhotovitel je povinen oznámit místo, kde se budou vyrábět tesané trámy a umožnit objednateli
a zástupci památkové péče průběžnou kontrolu postupu výroby trámů. Místo pro uložení
materiálu a jejich výrobu bude zastřešené a řádně větrané, materiál a výrobky nebudou
vystaveny přímým povětrnostním vlivům. Objednatel si vyhrazuje právo provedení kontroly
materiálu pro tesané trámy ještě před zahájením jejich výroby.
6. Vstup na pracoviště bude zhotovitelem zajištěn pouze z lešení, pro přesun osob nebo materiálu
se nebude používat vnitřní část objektu. Jen ve zcela výjimečných případech, kdy bude zapotřebí
použít prostor interiéru, je nutná dohoda a povolení správce objektu.
7. Zhotovitel musí zajistit, aby vlivem jeho činnosti na stavbě do objektu nezatékalo a proto při
dešti a v době, kdy se na stavbě neprovádí žádná činnost, vždy zajistí provizorní ochranu proti
dešti odkrytých částí střechy.
8. Zhotovitel provede provizorní podlahu na půdě pro potřeby manipulace s materiálem v místě
stavby.
9. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem objektu a nezjistil žádné
překážky ani další nesrovnalosti v soupisu prací a nabídkové ceně, které by bránily provedení
díla dle uvedené ceny a této smlouvy.
III.
Doba plnění a dodací podmínky
1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě stanovené
v čl. III odst. 2.
2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:
Termín zahájení prací na tesaných trámech: do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti
smlouvy.
Termín předání a převzetí staveniště: 02.03.2020.
Termín zahájení stavebních prací: do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
Termín dokončení stavebních prací: do 180 dnů od zahájení stavebních prací.
Lhůta pro předání a převzetí díla: do 7 dnů od dokončení stavebních prací.
Počátek běhu záruční lhůty: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém
podepsaným předávacím protokolem.
Místo plnění: Františkánské náměstí 85/5, 350 02 Cheb.
Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení místa
plnění, odstranění zařízení místa plnění a předání všech náležitostí, dokladů, certifikátů, revizí
a zkoušek předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.
3. Zhotovitel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit zápis o předání a převzetí,
který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad
a nedodělků. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci
technického dozoru stavebníka, případně také správce nebo majitele dotčených objektů a sítí.
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4. V případě objektivně nepředvídatelných skutečností, zejména skrytých závad na stávajících
konstrukcích, je možné po dohodě s objednatelem prodloužit lhůtu plnění na základě
uzavřeného dodatku ke smlouvě uzavřeného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Lhůta plnění bude dohodou smluvních stran upravena v případě nemožnosti plnění z důvodu
okolností, které mají bezprostřední vliv na provádění díla, tj. neplnění závazků objednatele dle
této smlouvy, vyšší moc, apod., s výjimkou vadného plnění ze strany zhotovitele díla. Za vyšší
moc se uznávají události, ke kterým dojde po podpisu smlouvy a jedná se zejména o stávky,
blokády, hrozbu válečného konfliktu, přírodní pohromy, archeologický průzkum
a archeologické nálezy. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se povinnosti smluvních stran
dočasně přerušují a automaticky se obnovují po jejím ukončení.
6. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom skutečností, které vyplývají z obecně závazné
vyhlášky města Chebu č. 3/2015 O omezení hlučných činností.
IV.
Cena
1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, ve výši:
Cena za provedení díla bez DPH
celková cena za dílo včetně DPH

3 619 381 Kč;
4 379 451 Kč.

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této
smlouvy.
2. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním dle závazného a úplného soupisu prací
(položkový rozpočet). V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které
při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, dopravu,
odvoz a uložení odpadu, udržování a úklid místa plnění, náklady na služby, atd.). Zhotovitel
prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace
ceny za provedení díla.
3. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny
za provedení díla či její splátky budou peněžní prostředky odepsány z účtu objednatele
ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
4. Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem
č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat
předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit ve lhůtě do data splatnosti.
Zhotovitel je povinen takový doklad opravit, aby splňoval náležitosti dané zákonem. Lhůta
pro zaplacení začíná běžet dnem doručení opraveného dokladu.
5. Celková smluvní cena může být navýšena v průběhu trvání smlouvy dále v případě zvýšení
zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty; v takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby DPH ode
dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH.
6. Celková smluvní cena bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla,
které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového
rozpočtu nebo smlouvy. Veškeré méněpráce mohou být realizovány pouze zákonným postupem,
tedy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
7. Celková smluvní cena může být upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch
částí díla, které představují objednatelem odsouhlasené vícepráce v souladu s touto smlouvou
a jsou prováděny nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo
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položkovém rozpočtu. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen
vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nejvyšší přípustné ceny z tohoto důvodu bylo
objednatelem přezkoumatelné. Veškeré vícepráce mohou být realizovány pouze zákonným
postupem, tedy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny
stanovena na základě aktuálních směrných cen cenové soustavy URS a katalogu stavebních
prací. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu předloženého
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení.
9. Veškeré změny smluvní ceny díla uvedené výše a které nejsou součástí díla dle této smlouvy,
musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny uzavřením příslušného
dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z takových prací bez potvrzeného dodatku této
smlouvy, odmítne objednatel jejich úhradu a tyto práce se stanou součástí díla a sjednané ceny.
V.
Odpovědnost za vady
1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a nedodělků, bude provedeno ve vysoké
kvalitě a bude mít vlastnosti stanovené ČSN, příslušných ON a předpisů platných v době
realizace díla. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného
protokolárního převzetí díla objednavatelem v délce 60 měsíců a zavazuje se, že v této lhůtě
bezplatně odstraní veškeré závady, jejichž odstranění objednatel uplatní.
2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci
bude popsána vada díla a termín, do kterého požaduje objednatel závadu odstranit. Objednatel
má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti kalendářních dnů ode
dne oznámení reklamace, zahájit odstraňování vady díla. Po dobu od nahlášení vady díla až do
řádného odstranění předmětné vady neběží záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu záruční
lhůty bude počítána na celé dny.
4. Neodstraní-li zhotovitel oprávněně reklamované vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě, anebo
nezahájí-li jejich odstraňování, má objednatel právo zadat provedení opravy třetí osobě s tím, že
náklady na provedenou reklamační opravu budou účtovány na vrub zhotovitele. Zhotovitel se
zavazuje cenu zaplatit.
5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost díla nezanikají na předané části
díla ani odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vadu odpovídá.
Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci soudním znalcem.
Na soudním znalci se smluvní strany dohodnou, návrh předkládá objednatel. Náklady
za znalečné jdou k tíži té smluvní strany, v jejíž neprospěch bude rozhodnuto. V případě, že
zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli protokolárně
předat.
7. Smluvní strany vylučují pro sebe možnost užití ustanovení § 2628 NOZ.
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VI.
Platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle
skutečného postupu provedení díla zhotovitelem.
2. Úhrada bude provedena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za interval
účtování, který je 1x za měsíc. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuální zdůvodnění nebo
vyjasnění pochybných či vadných částí zjišťovacího protokolu u zhotovitele nejpozději do 5
kalendářních dnů od jeho převzetí. Přílohou každého účetního dokladu (faktury) bude vždy
odsouhlasený zjišťovací protokol a soupis provedených prací včetně rekapitulace čerpání
a zůstatku po stavebních objektech. Zhotovitel dodá fakturu ve třech vyhotoveních včetně výše
uvedených příloh.
3. Konečná faktura bude vystavena po protokolárním předání díla
4. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli.
5. V případě, že do termínu splatnosti konečné faktury nebudou odstraněny případné závady,
prodlužuje se splatnost faktury o dalších 10 dnů od termínu odstranění poslední závady,
uvedené v předávacím protokolu.
6. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele.
8. Vícepráce provedené zhotovitelem, aniž byla sjednána příslušná změna smlouvy, nebudou
zhotoviteli uhrazeny. To neplatí, pokud objednatel provedení takových víceprací dodatečně
písemně schválí, pokud tyto vícepráce byly účelně provedeny, k odstranění hrozících škod nebo
závad nebo k zamezení rizika postihu v důsledku porušení právních a jiných předpisů, pokud
tyto okolnosti nevznikly z důvodů na straně zhotovitele.
VII.
Smluvní pokuty
1.

Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:
a) s termínem dokončení díla;
b) s odstraněním staveniště nad sedm dnů od dokončení kompletních stavebních prací;
c) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla;
d) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny
v protokolu o předání a převzetí díla;
e) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době.
-

Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) činí 5 000 za každý
i započatý den prodlení.
Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) činí 5 000 Kč za každý
i započatý den prodlení.
Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu c) činí 1 000 Kč za každý
i započatý den prodlení.
Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu d) činí 1 000 Kč za každou
jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení.
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-

Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu e) činí 1 000 Kč za každý
i započatý den prodlení.

Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení:
- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla, smluvní pokuta
činí 1 000 Kč za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuální postih ze
zavedeného správního řízení;
- ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady,
smluvní pokuta činí 1 000 Kč za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuální
postih ze zavedeného správního řízení;
- jakékoliv povinnosti zhotovitele, vyjma shora uvedených ustanovení, vyplývající z této
smlouvy nebo ze zákona (zejm. nevedení stavebního deníku apod.), smluvní pokuta
ve výši 10 000 Kč za každé porušení.
2.

Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od smlouvy
z důvodu uvedených v ustanovení článku XI. této smlouvy, výše smluvní pokuty činí
v takovém případě 5 % z celkové hodnoty díla.

3.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele
objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,015 %
z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

4.

Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze strany
oprávněné, a to na uvedený účet. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na případnou
náhradu způsobené škody. Dodavatel dává výslovný souhlas k eventuálnímu provedení
vzájemného zápočtu pohledávek.
IX.
Pojištění zhotovitele

1.

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:
a) pojištění plnění (prací a dodávek) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům
jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi,
tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či
montovány, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny za provedení díla dle
článku IV. odst. 1 této smlouvy a
b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, včetně
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na hodnotu pojistné události
minimálně 15 000 000 Kč.

2.

Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle
odstavce 1. tohoto článku nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy, a to společně s dokladem
prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho
řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném
pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky
z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení předchozího
odstavce smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle odstavce 1.
tohoto článku uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném
rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to
společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné
smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu
o zaplaceném pojistném na toto období.
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3.

Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi
zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím
objednatele nebo jeho pracovníků.
X.
Kontrola provádění prací

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny
dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla.
Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je
povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně tak, že
kontrolní den musí být stanoven na termín nikoli delší, než 5 pracovních dnů po doručení
písemné žádosti o jeho provedení, není-li v žádosti objednatele termín pozdější. Žádá-li
o provedení kontrolního dne zhotovitel, musí žádost doručit též technickému dozoru, je-li
ustaven. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast
svých zástupců v náležitém rozsahu.
2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí na konci kontrolního dne zápis, k jehož
vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, popř.
technický dozor, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li
v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními
zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou
opatření účinná.
3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění.
Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí
s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je
dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit
účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci
a objednatelem požadované doklady.
4. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli v rámci nejbližšího
kontrolního dne přiměřenou lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže
zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli
smluvní pokutu podle článku VII. této smlouvy a stanovit další lhůtu pro odstranění vad. Pokud
zhotovitel neodstraní vady ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto
za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem a objednatel má právo od smlouvy v souladu
s ustanovením článku XI. odstoupit.
XI.
Odstoupení od smlouvy
1.

Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví
zákon či tato smlouva, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení
od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení
zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle
směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší. Smluvní strany se dohodly,
že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele:
a) termínem dokončení prací;
b) s odstraněním staveniště nad sedm dnů od dokončení kompletních prací;
c) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla;
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d) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu
o předání a převzetí díla;
e) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době.
XII.
Kontaktní osoby a doručování
1.

Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci stavby a odsouhlasení
provedených prací na straně objednatele je:
Zdeněk Pospíšil, referent odboru investičního
a na straně zhotovitele:
Petr Stránský, tel.+ 420 608 300 632.

2.

Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smlouvy, dodatků, plateb a faktur
na straně objednatele je:
Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investičního
a na straně zhotovitele:
Petr Stránský, tel.+ 420 608 300 632

3.

Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování:
-

Poštou – faktury a dodatky ke smlouvě – adresa objednavatele: v záhlaví této smlouvy.
– adresa zhotovitele: Mariánské Lázně 353 01,
Husova 654/36.

4.

-

Osobně – veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické realizace
akce. Za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo jejich zástupci.

-

V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené
prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb.,
v platném znění, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení
se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy
se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup
k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode
dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený
posledním dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu má stejné právní účinky jako
doručení do vlastních rukou.

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy
pro doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.
XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. Tato
smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy
v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
2. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena
ostatní ustanovení smlouvy.
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3. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí lhůta k uplatnění práv smluvní strany bude 10 let
od doby, kdy mohlo být uplatněno poprvé.
4. Smluvní strany ujednaly, v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní
cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele.
5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat výhradně oboustranně odsouhlasenými,
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. K jakýmkoli jiným formám změn než dodatkům této smlouvy případně ústním
ujednáním se nepřihlíží.
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně
přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad,
uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně
nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.
7. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo nebo
se stalo neúčinným nebo neproveditelným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení
této smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neúčinné nebo
neproveditelné ustanovení takovým, které se podle smyslu a účelu nejvíce blíží účelu
neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy
některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní
ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva
posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude
v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany
nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Cheb dne 27.06.2019 pod č. usnesení RM
427/13/2019.

V Mariánských Lázních dne 09.10.2019

V Chebu dne 14.10.2019

______________________
za zhotovitele
Ing. Václav Maršík, Ph.D., jednatel

______________________
za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta
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