/ o//o? ?pr/
SMLoUvA o oÍr-',o
č.1105001060
předpisů,na zdkladě
uzovřendpodle $ 536 a nósl. zók. č.513/1991Sb.obchodníhoztÍkoníku,
ve uění pozdějších
výběrového
řízení.

I.
sMLtIv|[Í STRANY
1. Objednatel:

Městská částPraha .Libuš

Libušská35,Praha. Libuš'l4200
zastoupená starostouMgr. JiřímKoubkem
IČ: z3II42
D I Č :C Z 0 0 2 3 I I 4 2
bankovníspojení:
č.účtu:
2000691
34910800
na stranějedné- dálejen objednatel
a

2. zhotovitel:H&B delta s.r.o.
3. Sídlo:Bobrky382,75501 Vsetín
4'

Jednající: Statutárníorg:án: ing,. ondřej Hurta _ jednatel a ředitel společnosti
odpovědná kontaktníosoba : Petr Zavičžk,725 675 503, petr'zavicak@hbde1ta'cz
Stavbyvedoucí: Radek F ilák, 725 675 50 8, radek.fi lak(O,hbdelta.
cz

5. IČ:25835661, DIČ: CZ2583566I
ZapS.v oR vedeném Krajslcým soudem v ostravě, oddíl C, v|ožka 205I ,
bankovní spojení: KB Vsetín
č.účtu: 674597028710|00
na stranědruhé- dálejen zhotovitel

il.

pŘnnuĚT SMLoUvY
Předmětem tétosmlouvy je zhotovení tohoto díla - stavby - dá|etéŽjako ,,předmět smlouý.dle nabídky ze
dne 14.7.2011:
a) Název: oprava střech ZŠ Meteorologická 181
b) Místo plnění : Meteorologická 181, Praha - Libuš
c) Předmětem díla jsou opravy střech, oplechování a fasády v rozsahu dLe ýzvy k podaní nabídky ze dne

27.6.20rr
:

d)

l.střecha nad mansardou hlavní budovy-střední část- nástavba nad vstupem
2. střecha nad jídelnou a tělocvičnami
3. u staréškoly jen spojovacíkrček - ne pálená krytina

lZŽ
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4. plechová střecha u posledníjednopodlažní
budovy a to vč.oplechování,
opravy fasády a dešt'ovýchsvodů(okapy)
e) dle nabídkyze dne I4',7.2011
firmy H&B delta s.r.o.
f) - v rozsahua provedenípodle zadáníveřejnézakázkymaléhorozsahu+její specifikace
- dle položkového
jako součástinabídky,tvořícíhopfflohusmlouvy
rozpočtu,
práce- opra\u.
f) Projektovádokumentacenenívypracována-jde o udržovací

ilI.

objednatel touto smlouvou objednává u zhotovitele zhotovení Díla uvedenéhov čl. II. tétosmlouvy,
v rozsahu a provedení pod|e zadánt veřejné zakázky malého rozsahu a přiloženéhopoložkovéhorozpočtu.
objednatel se zavazlje toto Dílo pŤevzíta zap|atítsjednanoucenu díla podle ustanoveníčl.VI. tétosmlouvy.
Zhotovitel Se touto smlouvou zavazlje na svůj náklad a nebezpeči zhotovit pro objednatele Dílo,
uvedené v čl' II. této smlouvy v rozsahu a provedení podle zadáni veřejné zakázky malého rozsahu přiloženéhopoložkovéhorozpočtua zhotovenédílo ve stanovenémtermínu,uvedenémv č1.IV. tétosmloury,
předat objednateli.

IV.
TERMÍNY
objednatel se zavazuje předat staveništězhotoviteli a zhotovitel se zavazvje pŤevzit staveništěod
objednatelenejpozději do 10 dnůod podpisu smlouly.
Zhotovitel se zavantje předat objednateli dokončenédílo nejpozději do 30 kalendářních dní od
zahájentprací,nejpozdějivšakdo 30.9'2011.

v.

DODACI PODMINKY
objednatel převezme zhotovené dílo, uvedené v čl. II. této smlouvy od zhotovitele na záHadě
písemnévýzw zhotovitele nejpozději do jednoho týdne' Tato písemná ýzva bude uvedena ve stavebním
deníku a sdělená mailem. o předání a převzeti Díla sepíšísmlur'ní strany písemný zápis - předávací protokol
podepsaný oběma účastníky

vI.
CENA uÍI,a

Ceta za předmět smlouvy, uvedeného shora v čl. II této smlouvy, byla účastníkystanovena na zákJadě
nabídky ze dne 14'7.20II a za zhotovenípředmětu smlour,y uvedenéhov čl. II. této smlouvy a po vzájcmné
dohodě účastníkůcelková cena za předmět smlouvy činí 1.571'57l Kč vč. DPH , objednate| zaplati
zhotoviteli tuto dohodnutoucenu v celkovéÚši 1.571'57l,- Kč včetněDPH, tak, jak je stanovenov č1.V[.
..Podmínky finančníhoplnění'' písm.a),b)... Tato celková cenaje perrná a neměnná.
Cena díla :
DPHZO %

I.309.642Kč
26I.928Kč

Cena celkem

1.5'71.571Kč
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vII.

Objednatel zaplati zhotoviteli takto:

a) objednatel bude hradit skutečněprovedenépráce fakturami do ýše 90 %oz ce|kovésjednanéceny díla
uvedenév čl'VI. této smlouvy. Faktura je splatná nejpozději do 21dnů po jejím doručenízhotovitelem
objednateli. Za den úhrady se povaŽuje den odepsání příslušnéčástky zučtu objednatele ve prospěch účtu
zhotovitele.
b) Po předání a převzeti díla, dle čl. II' této smlouvy o dílo a po odstraněnípřípadných vad a nedodělků
předloŽí zhotovitel k proplacení konečnoufakturu ve výši I0 oÁ ze sjednané ceny díla včetněDPH (smlurnrí
pozastávka), která bude do 14 dnů po jejím doručenízhotovitelem, objednatelem uhrazena' Za det úhradyse
povaŽuje den odepsánípříslušnéčástky z:účtu
objednateleve prospěch účtuzhotovitele.
c) Zhotovite| se zavanlje, Že objednateli nepřed|ožiŽádnéjinéfinančnípožadavky, týkajícíse zhotovení díla
podle rozpočtu a projektové dokumentace, nežje uvedeno v odst. a) ažb) tohoto článku, týkajici se např.
víceprací,zvýšeníceny, dalšíchdoplatkůapod.
d) V případě Zjištěnívad a nedoděllď, zapsaných v protokolu o předání a převzeti zhotovenéhodíla vzniká
zhotoviteli nárok na zap|aceni zbývajici částipodle bodu b) tohoto článku ažpo potvrzení odstraněnítěchto
vad a nedoděllďr v pŤi|ozek protokolu o předání apřevzeti zhotovenéhodíla oběma účastníky
smlouvy.
e) V případě odstoupeníod smlouvy v souladu s ustanovenímčl. D(. tétosmlouvy, má zhotovitel právo na
uhrazenínákladů za skutečněvykonanépráce podle schválenéhorozpočtua zabudovaný materiál. Zhotovitel
na písemný pokyn objednatele musí na vlastní náklady zajistit zakonzervování dosud zhotoveného díla v
rozsahu odpovídajícímudobě nezbýné k zajištěnínáhradníhozhotovitele.
|) Práce a sluŽby, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu objednatele nebo tam,
kde se zhotovitel odchýlil od textu smlouvy v případech, kÍerési áotovitel sám stanovil, objednatel
neuhradí.
g) Případné práce požadovanéobjednatelem nad rámec zadáú veřejné zakázky - schváleného rozpočtu'
objednatel uhradízhotoviteli nazákladě písemnéhoočíslovanéhoa účastníky
odsouhlaseného a podepsaného
dodatku k tétosmlouvě' nebo nazékJaděsamostatnéobjednávky.
h) Na všechny platby prováděné podle této smlouvy zhotovitel vystaví objednateli řádné daňové doklady
opatřenéveškeými zákonem požadovanýmináležitostmi.

vilI.
oDPovĚDNoST ZA PŘEDMňT sMLoUvY
odpovědnost za předmět smlouvy, uvedený v čl. II' této smlouvy nese zhotovitel v plném rozsahu
počínaje dnem předání staveniště a konče dnem řádného předání předmětu smlouvy zhotovitelem
objednateli.
odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci
všech osob, které budou
pro zhotovitele vykonávat práce ke
splnění závazki zhotovitele vuči objednateli nese zhotovitel
v plnémrozsahu'

z
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Zhotovite| pojistí všechny svézaměstnance a dále třetí osoby.subdodavatele,oprávněnéke vstupu
staveništěproti škodámna zdravi a majetku, kteréby na staveništimohli utrpět.

PENÍoD sMLoUvY
Smluvní strany se dohodly, Že objednatel můžedále odstoupit od tétosmlouvy v pÍípadě,že :
zhotovitel podstatně, ale i nepodstatněporušísmluvní povirurosti a ani přes písemnéupozornění objednatele
neučinído 15 dnůode dne převzetí upozorněníúčinnáopatřeník odstraněnízjištěnýchnedostatlď.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel můžeodstoupit od této smlouvy o dílo v pÍípadě,Že
objednatel nesplníustanoveníčl' VII. odst. a) ažb) tétosmlouvy, jeJi prodlení delšínež15 dnů.
odstoupení od smlouvy musí byt provedeno písemnouformou a doručenodruhéstraně.

KVALITA

x.

PRACÍ A ZÁRUKA ZADÍLD

ZHoTovElrÉ nÍlo
Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) poskytuje
objednateli zárukl na provedené dílo
po dobu 36 měsícůna práce a I22 měsicůna použitémateriály. Záručnt doba začináběŽet dnem následujícím
po podepsání protokolu o předaní a pÍevzeti poslec|níčásti díla zhotovitelem a objednavatelem, nebo po
potwzení o odstraněnívad a nedodělkůuvedených v příloze protokolu oběma účastníky
smlouvy.
Zhotovite| (nebojeho právní nástupce)je povinen odstranit reklamovanézávady do
a) 48 hodin od nahlášenízávady, pokud sejedná o závadu ohrožujícízhotovenédílo či zdravi nebo životy
osob,
b) do 14 dnů od nahlášenízávady, pokud sejedná o závadu ostatní(neohrožujícízhotovenédílo či zdravi
nebo životyosob).
Smluvní strany se dohodly' že v připadě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedoděllni
uvedených v protokolu o předání apÍevzeti zhotovenéhodí|a, zap|atí zhotovitel smluvní pokutu ve ýši
0,05 z ceny zakázky zakaŽdoll vadu a nedodělek akaždý den prodlení až do dne, kdy týo vady a nedodělky
budou odstraněny a objednatelem potwzeny. Termín k odstraněni vad a nedoděllď bude stanoven v
protokolu o předání apřevzeti di|a
Smluvní strany se dohodly, že v připadě prodlení zhotovitele s odstraněnímreklamovaných závadu
zhotoveného díla v termínech podle ustanovení čl. X. této smlouvy, zaplatí zhotovitel (nebo jeho prár'ní
nástupce) smlurmípokutu ve ýši 1000,. Kě (slovy česlcých)v případě závady ohroŽujícízhotovenédílo či
zdraví nebo životy lidí a smluvní pokutu ve ýši 1.000 Kč (slovy : tisíc korun česlcých)v případě závady
ostatní (neohroŽujícízhotovenédílo či zdraví nebo životy lidí), a to zakaždou závadl akaždý den vněmž
nebude záv ada odstraněna.

ť./*
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Smluvní strany se dohodly, že v pÍipadě prodlení zhotovitele s předáním dokončenéhopředmětu
smlouvy, uvedeného v čl. II. této smlouvy, zap|ati zhotovitel objednateli smluvní pokutu
ve ýši 0,1 %o z ce|kovéceny uvedenév čl.VI za každý den prodlení aŽ do dne protokolárního předání a
přev zetízhotovenéhodíla.
Smluvní strany se dohodly, Že v pŤipaděprodlení objednatele se zaplacením fakrur a doplatku podle
čl. VII. odst. a) aŽb), zap|atíobjednatel zhotoviteli urokz prodlení ve ýši 0,1 promile z d|užnéčástkyza
každýden prodleni aždo zap|acerÍdlužnéčástky.

REALIZACE PŘEDMĚTU sMLoUvY
Zhotovitel:
a) Se zavazlje rea|izovat předmět smlouly v nejvyššíkvalitě a v souladu s aplikovanými předpisy, pravidly
a normami.
b) Můžeprovedenídílčíchdodávek nebo prací pro provedenípředmětu smlouvy zadat subdodavatelům.
c) Zřinje
na Svuj náklad rozvody pro potřeby stavby od napojovacích míst k místu spotřeby
na staveništi. Na napojeních budou osazeny podružná měřidla. Náklady za spotřebovanéenergie a média
uhradí zhotovitel objednateli buď na záÝJadě odpočtů'nebo dobropisem v ceně odborně odhadnutéspotřeby
energiía médií.odpočty budou provedeny při předání staveništěa při převzetí hotovéhodíla.
d) Zajišťujepoťebná opatřeníproti poškozenístavby a ýkonů, napŤ.mrazem, sněhem, vodou, apod.
e) Používápro stavbu jen ty materiály a u.ýrobky,kteréjsou uvedeny v soupisu ýkonů v rámci projektové
dokumentace nebo nabídky zhotovitele. Ve výjimečnýchpřípadech můžes písemnýmpovolením objednatele
pouŽit jiné rovnocenné materiály a výrobky. Pro veškerémateriály a výrobky, které pouŽije na stavbě, se
zavanlje áotovitel do 1 měsícepo podpisu tétosmlouvy (nejpozději do data přediíníapřevzeti díla) předložit
objednateli příslušnéatesty.
0

odpovídá za čistoťua pořádek na staveništia na komunikacích, kÍerépro stavbu bude pouŽívat.

g) Nesmí bez předchozího souhlasu objednatele zastavit nebo postoupit třetím osobám závazky a práva,
vyplývající z tétosmlouvy.
h) Provede případnépráce nad rámec zadáru zakázky a schválenéhorozpočtupodle poŽadavku objednatele
jen na zákJadě zpracovanéhododatku číslo'.. ke smlouvě o dílo.
i) Se zavazlje na žádostobjednatelena svůjnáklad odstranit vše,co provedl bez smluvního podkladu a bez
souhlasu objednavatele,přičemžručiza všechnyškody,kteréby tímto jednáním vznikly.
j)

Pokud je to potřeba zajisti před předáním hotového díla vyjáďení správců inženýrských sítích spolu
s příslušnými,těmito správci potvrzenými, zák'resy.

,t-/
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Objednatel :
a) Předá zhotoviteli staveníštěve stanovenémtermínu,uvedenémv čl. IV tétosmlouvy, formou oboustranně
podepsanéhozápisu -protokolu o předání - v termínu,kteý je uveden v Čl. rv tétosmlouly.
b) Předá zhotoviteli při předání staveništěmístanapojeníenergií,nebo zajistíjiná odběrná místa.

pŘElÁNÍA PŘEvZErÍpŘnonnĚrusvrr,ouvy
Zhotovitel:
a) Se zavantje pruběŽně vyzývat objednatele ke kontrole prací, které v dalšímpracormím postupu budou
zak'rýy nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději 3 pracovní dny před termínem,kdy uvedená skutečnost
nastane. Neprovede-li objednatel výšeuvedenou kontrolu a neučiní-lio jejím ýsledku zápis nejpozději do 3
pracor,níchdnů po ýzvě zhotovitele' je zhotovitel oprár'rrěn práce zak'rý a pokračovatv dalšímprovádění
díla. V případě, že zhotovitel svou povinnost *ynat objednatele ke kontrole nesplní, je povinen umožnit
objednateli provedenídodatečné
kontroly a néstnáklady s tím spojené.
b) Bude provádět dílo ve spolupráci s vedením školy tak, aby byl co nejméněnarušen provoz. KontakÍ :
ředitel Z ŠM gr. B ěleclcý 73 92026I 5, zdenek'beleckyí4lzsrneteo.
cz
c) Se zavazlje připravit pŤed zabájením přejímacího Íizení zhotoveného díla předepsané dokumenty,
zejména:
- zápísy a osvědčení
o zkouškáchpodle příslušnýchplatnýchprávníchpředpisů,doklady o jakosti a komplexnosti
dodávekpro dílovčetnězabudovanýchvýrobkri,pevnostnízkouškybetonua konstrukcí,aÍesty,
záruční
listy atd.,
- stavebnídeníkvedenýzhotovitelem'uloženýu zhotovitele
d) Se zavazuje připravit společněs objednatelemprotokol o předání a pŤevzetizhotovenéhodíla se soupisem
případných vad a nedodělkůs lhůtamijejich odstranění.
e) Se zavazuje, do l0 pracovních dnů ode dne předání a pÍevzeti zhotovenéhodíla, vyktidit staveništěa
vyklizené předat objednateli. o předání apřevzeti staveništěpřipraví zhotovitel protokol o převzetí a předání
staveništěpodepsaný oběma smluvními stranami. Zaden vlastního předání předmětu smlouvy se počítáden
předání a pŤevzetibez nedoděllď, případně den, kdy bude objednatelem potwzeno odstraněnívšech vad a
nedodělků.

Objednatel :
a) Se zavantje kontrolovat práce, které budou v dalším pracormím postupu zat'ryty nebo se stanou
nepřísfupnými, nejpozději do 3 pracormích dnů po písemnénebo mailové ýzvě zhotovitele. V případě
nesplněnítétokontrolyje zhotovitel oprávněn pokračovatv provádění díla.
b) Se zavantje zahájít přejímací Ťizenízhotovenéhodíla nejpozději do 7 pracormích dnů po přijetí ,ý,,y
zhotovitele k tomuto zahájeni přejímacíhoÍizen:'.Drobné nedodělky, kterénebráni uživáni zhotovenéhodíla,
nejsou důvodemodmítnutípŤevzetizhotovenéhodíla.
c) Se zavanlje připravit společně se zhotovitelem protokol o předání a pÍevzeÍiáotoveného díla se
soupisem případných nedodělkůa lhůtamijejich odstranění.
d) Převezme staveništěod zhotovitele do 10 pracormíchdnůode dne předání apŤevzeti zhotoveného díIa,a
to na zžlJrJaděprotokolu Vypracovaného zhotovitelem a podepsaného oprávněnými osobami účastnílai..
Vprotokoluopředání apÍevzetistaveništěvyznaěípřípadnénedodělkyalhůtykjejichodstranění.
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POJISTENI
Zhotovíte|po dobu provádění díla dílo v dostatečném
rozsahu na svůjnáklad pojistí'

xru.
1. Tato smlouva nabýváplatnosti a účinnostidnem podpisu oběma smluvními stranami.
2' Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na záHadě písemných očíslovaných dodatků,
podepsaných oběma účastníky
3. Tato smlouva by|a sepsána ve čtyřech stejnopisech, znichž objednatel a zhotovitel obdržípo dvou
vyhotoveních.
4. Pokud nebylo v tétosmlouvě ujednáno jinak' řídíse právní vztahy zrrivyp|yvqící obchodnímzákoníkem'
5. Smluvní strany prohlašují,že húo smlouvu uzavřenou podle jejich svobodné vůle přeěetly a s jejím
obsahem souhlasí,což stvrnlji vlastnoručnímipodpisy oprávněných osob.
6. Přílohami k tétosmlouvě jsou: položkovérozpoěty ze dne I4.7.201I
7. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zák.
č. 10611999Sb', o svobodnémpřistupu k informacím,ve zněnipozdějšíchpředpisů.

Y Praze dne: 22.8.2011
Datumpodpisu smlouvy

zhotovitel
Ing. ondřej Hurta - ředitel a jednatel společnosti
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REKAPITULACE
Akce: ZŠMeteoro|ogická
Objednatel:

REKAPITULAGE:

Gena celkem bez DPH

qlE20%

Genacefkems DPH

;:

.:-

:

''ffifií[;
'. 1.57{.5!!
xc
5*

Poznámkv:
1) Budou zdemnontoványveškeréatiky' všechnyp|ochystřech budou přetiavenynovymasfa|touýmpásem'
2) Střešnívpustě budou zachovány a Vyspraveny.
3) P|echová kýina bude zdemontována komp|etněa kvú|inízkémusk|onubude přetaveno asf pásem.

za rozpočtové
oddě|enÍH&B de|tas.r.o.
David Papšík
tel:725 675 5O7
david.oaosik@hbdelta.cz
za obchodníodděleníH&B de|tas.r.o.
Petr zavičák
tel. 725 675 501

oetr.zavicak@hbdelta.cz
VeVsetíně
14.7.2011
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H&B dehas.r.o.
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POL
Hvdroizolace

Montáže

p|ochstřechy-zametení,odstraněnímechu
]čištění
stávajících
)rovedeníoenetračního
nátěruALP
pásu přitavenímv p|nép|oše
v1ontáŽ
Novévrstvyasfa|tového
vlontáŽpodk|adní
vrstw kotvenodo bednění
)pracováníprostupů
a u vpustí
Jorava u Vétracich ŠachetVČetněuřezáni olechu

Materiál

)enetrační
nátěrALP
Asfaltovýpás horníPasca| PV 55 červený
Asfa|tovýpás podk|adní
Pasca|G 54 -25 minera|
Pás na detai|vF|exobit
pásu SFS do dřeva
Kotvyna kotvenípodk|adního
SpotřebapIynu
Svis|ýpřesun
Sleva na materiá|Pasca|

MJ
m2

m2
m2
m2
ks
mb

MJ
Kg

m2
m2
m2
KS

m2
%o
o/o

Ue|Kem Dez u},řl:

počet
3.205
3.205
3.20a

JC
1
1

8t
qr

É4)

3t

40(

3/

25(

počet

JC

65(
3.85(

aa

to:

152
45C

ozL

4C

2.10(
3.20i
2,C 1.235.770.0C
25,(
744.890.0C

celkem
32.050.0(
32.050.0(
272.425,0(
46.260.0(

'13.600.0(
'14.250.0(

ce|keÍn
20.800.0(
650.650,0(

94.240.0(
18.000.0(
12.600,0(
28.845,0(
24.715.4(
-186.222.5(

1.474.263

K|empířskékonstrukce

FeZn tl. 0.55 mm
\tikar.š'510 mm
\tika r'š.720 mm
\tika r'š'450 mm
)řít|ačná
dilatační
|ištaVedafixr.š.85 mm
Svis|Ýpřesun

Celkern bez DPH:

MJ
MD

mb
mb
mb
%

počet

JC

celkem

Yč

JJ.UZO.UL

250

360

5Z

120
2.0

523

í50
151.426.00

90.000.0c
'10.400,0c
18.000,0c
3.028.52

154.454

Demontáže

MJ
)emontážatik
)emontážpIechovékMiny
)emontážhřebeneu mansardovéstřechv
Svis|ýpřesun
Uelxgm.,DgZ

m2
m2
mb

počet

JC

245
514
2E

%

?n

25
27
20.956

celkem
7.350.0(
12.850.0(
756,0(
628,6t

2í.58.

Ll|Jl't:

ostatnípráce

)atky pro hromosvodna asflatovoustřechu
Svorkvna hromosvodk atice
)emontáŽhromosvodového
|anaa zoětná montážna střechách
f orava dešťovrich
svodů
)robná opravafasády ařímsy
!átěr ventilátorů
;elxem blez Dl.H:

MJ

počet

JC

KS

124

KS

400

kpl

1

kpl

1

m2
ks

1

celkem
82

10.50c
2.50(
65(

50c

9.840.0(

26.000,0(
10.500,0(
2.500.0(
6.500,0(
4.000,0(
59.34C

1,

r'l

