sMLoUvA o nÍr-,oč.
uzavřená podle $,536a násl. zák. č.513/1991Sb. oóchodníhozákoníku,ve zněni
pozdějších předpisďt,na základě výběrovéhořízenÍ.
t.
SMLUVNí STRANY
1. Objednatel:
Městská částPraha- Libuš
|Č:231142, D|Č:1 12-oo231
142
Libušská35,14200 Praha4 - Libuš
Koubkem,starostou
ZastoupenáMgr.Jiřím
na stranějedné- dá|etéŽjako objednateI
2. Zhotovitel:

na stranědruhé- dá|etéŽjako zhotovitel
il.

pŘeonaĚrsMLoUVY
p|áštěpavi|onu,,C..
1) Předmět veřeinézakázky je rekonstrukce
finá|nívrstvystřešního
prvků,
PVc fó|ií(p|ochastřechycca 860 m2)včetněopravysouvisících
k|empířských
záměnyseverozápadního
svodudešťové
vodyza novýo průměru
DN 125,opravy
poškozených
bočních
střešních
krytinz tzv.,,kanadského
šinde|e..,
včetněnutnýchúprav
hromosvodů
a jejichdrŽákŮ,to všena objektupavi|onu
areá|u
Zák|adní
ško|y
,,C..
(ředitel
pan
Mgr.ZdeněkBělecký,
Meteoro|ogická
181,14200 Praha4-Libuš,
|Č:60437910,
p|áštěmusíbýtprovedenad|e
|nsta|ace
novéfiná|nívrstvy
střešního
te|'775663986)'
předpisů
přís|ušných
norema technických
na odstranění
rizikamoŽných
s důrazem
prob|ematických
reakcímezistřešní
fó|iiz PVC minimá|ně
1,5mmsi|noua stávající
geotexti|ií.
mezivrstvou
Zaměření
asfa|tovoukrytinou,tj s nutnouseparacíoboumateriá|ů
prvkůze zinkotitanu,
nutnéprov|astnírea|izacizakázky,si
střechya všechk|empířských
provedezhotovite|
na místěrea|izace
sám.
2) Název:- ,.ZŠMeteorologická - havarijní oprava střešní krytiny pavilonu
,,C,, a souvisících k|empířských prvků',
Zák|adní
181,14200 Praha4.Libuš
3) Místoplnění. areá|objektů
ško|yMeteoro|ogická
4) obsah předmětudodávky:
- d|e nabídkyč.
ze dne
v rozsahu a provedenípod|e zadáni
veřejnézakázky ma|éhorozsahu a závazné specifikacev bodě !|, č|.1)této sm|ouvy.
je určena
pří|ohu
Podrobnáspecifikace
dle po|ožkového
rozpočtu,
tvořícího
tétosm|ouvy.

t1t.
ZÁKLADNípnÁvn A PoVINNosTIÚčAsTNíKŮsMLoUVY
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objednate|
toutosm|ouvou
objednáváu zhotovite|e
zhotovení
dí|auvedeného
v č|.||.
provedení
pod|ezadáníveřejné zakázky ma|éhorozsahu a
tétosm|ouvy,v rozsahu a
při|oŽeného
po|oŽkového
rozpočtu
tvořícíhopří|ohusm|ouvy.objednate|se zavazuje toto
dí|opřevzíta zap|atit
sjednanoucenudí|apod|eustanoveníč|'
V| tétosm|ouvy.
Zhotovite|se touto sm|ouvouzavazuje na svůjnák|ada nebezpečízhotovitpro
pod|ezadáníveřejné
objednate|e
dí|o,uvedené
v č|.|l tétosm|ouvyvrozsahua provedení
při|oŽenéhopo|oŽkového
zakázky ma|éhorozsahu
rozpočtua zhotovenédí|o Ve
předatobjednate|i.
stanoveném
termínu,
uvedeném
v č|.|V.tétosm|ouvy,

tv.
TERMíNY
objednate|se zavazujepředatstaveniště
zhotovitelia zhotovite|
se zavazujepřevzít
staveniště
od objednatele
do 3 dnůod podpisusm|ouvy,nejpozdějivšakdne 2210'2012
předání.
formouprotoko|árního
Zhotovite|se zavazu1edokončitdí|o,uvedenév čl. l|. této sm|ouvya předat
objednate|i
nejpozději
dne 20.11.2012
V.
DoDAcíPoDMÍNKY
objednate|převezmezhotovené
dí|o,uvedenév č|.lI tétosm|ouvyod zhotovite|e
na
zák|adějeho písemné
výzvy nejpozději20.11'2012'Den převzetíbude dohodnutzápisem
do stavebního
deníku.o předánía převzetíDí|asepíší
sm|uvnístranypísemnýzápis předávacíprotoko|.

vt.
CENA DíLA
Cena za předmětdíla uvedeného
shora v č|.|| tétosm|ouvyby|a stanovenana
předmětu
zák|aděnabídky..'..
.''''..'ze dne ...'......
,,, Za zhotovení
smlouvyuvedeného
v č|.ll.
tétosm|ouvyzap|atí
objednate|
zhotovite|i
dohodnutou
cenuv ce|kové
výši
'...''..' Kč
(slovy
.'korunčeských)
bez DPH. Tatocenaje pevnáa neměnná.
Cena dí|a
DPH %
Gena celkem
vil.
PoDMÍNKYFINANčNíHo
PLNĚNí
objednate|zap|atí
zhotovite|i
takto:
a) objednate|bude hraditskutečněprovedenépráce fakturouve výši 90 o/oz ce|kové
sjednané
ceny dí|auvedené
v č|.V|'
tétosm|ouvy,
doručenou
zhotovite|em
objednate|i
aŽ po
je
převzetídí|azadavate|em
ve stanovenýtermíntoutosm|ouvou.Faktura sp|atnádo 14dnů
po jejímdoručení
zhotovite|em
objednate|i,
Za den úhradyse povaŽujeden odepsání
příslušné
částkyz účtu
objednate|e
ve prospěchúčtu
zhotovite|e.
b) Po předánía převzetídí|a,d|eč|.l|.tétosm|ouvyo dí|oa po odstraněnízjištěných
vad a
při předánídílapřed|oŽí
prop|acení
nedodě|ků
zhotovite|k
konečnou
fakturuve výši5 o/oZé
jejím
sjednanéceny dí|avčetněDPH, která bude do 14 dnů po
doručení
zhotovite|em
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objednate|i
uhrazena.Za den úhradyse povaŽujeden odepsánípřís|ušné
částkyz účtu
objednate|eVe prospěchúčtu
zhotovite|e.
Zby|ých5o/oz dohodnuté
ceny bude uhrazenoza
po řádnémup|ynutí
doby,po kteroubudemoŽnéup|atňovat
záruku.
stejnýchpodmínek
objednate|i
v rozsahua kva|itěpod|e
c) Řaone předánídokončeného
díla zhotovite|em
projektové
podmiňuje
pod|ebodub).
zap|acení
dokumentace
podk|adu,bez
d) Práce, s|uŽbya dodávky,kteréby zhotovite|proved|bez sm|uvního
nebo tam, kde se zhotovite|
odchý|i|
od textusm|ouvyv případech,
souh|asuobjednate|e
kterési zhotovite|sám
neuhradí.
stanovi|,
objednate|
e) Případnépráce a dodávkypoŽadované
objednate|em
nad rámec zadáníveřejnézakázky
_ výzvy, objednate|uhradípouze tehdy,bude-|io nich vyhotovenpísemnýdodatekke
sm|ouvěo dí|o,kteý by by|zpracována podepsánúčastníky
sm|ouvy.
f) Na všechnyp|atbyprováděnépod|etétosmlouvyzhotovite|
vystavíobjednate|i
řádné
poŽadovanými
daňovédok|adyopatřenéveškenýmizákonem
ná|eŽitostmi,
v opačném
případěse objednate|nebudecítitjimi vázán aŽ do doby, neŽ zhotovite|přís|ušné
vady
v poŽadovaných
ná|eŽitostech
odstraní
vilt.

zA PŘEDMĚT
oDPoVĚDNosT
sulouw
v
odpovědnostza předmětsm|ouvy,uvedenýv č|.||.této sm|ouvynese zhotovite|
p|némrozsahupočínaje
dnempředánístaveniště
a končednemřádnéhopředánípředmětu
smlouvyzhotovitelem
objednateli.
odpovědnostza bezpečnosta ochranu zdravípři práci všech osob, kterébudou
pro zhotovite|evykonávat práce ke sp|něnízávazkŮ zhotovite|evůčiobjednate|inese
zhotovite|
v p|ném
rozsahu'
Zhotovite|pojistívšechny své zaměstnance a dá|e třetí osoby-subdodavate|e,
oprávněnéke vstupuna staveništěprotiškodámna zdravía majetku,kteréby na staveništi
moh|iutrpět'Zhotovite|jetéŽpovinenpo dobu rea|izacedí|amítuzavřenupojistku,která mu
zajistíúhraduvšechpřípadných
škoda nutnýchpracípřijejichodstraňování,
kteréby vznik|y
na majetku zadavate|e během rea|izace zakázky zviny zhotovite|ea všech jeho
subdodavate|ů.

tx.
DoHoDAÚčnsrruÍxŮ
o uoŽt,tosTI
oDsToUPENíoD
SMLoUVY
Sm|uvnístranyse dohod|y,že objednate|
můŽedá|e odstoupitod tétosm|ouvyv
případě,Že zhotovite|
podstatně,a|e i nepodstatně
porušísmluvní povinnostia ani přes
písemné
upozornění
objednate|e
neučiní
do 1Otidnůode dne převzetíupozornění
účinná
opatřeník odstranění
zjištěných
nedostatkŮ.
Sm|uvnístranyse dohod|y,Že zhotovite|
můŽeodstoupitod tétosm|ouvyo dí|ov
případě,Že objednate|
nesp|níustanovení
č|.V||.odst.a) aŽ b) tétosmlouvy,je-|i prod|ení
d e l šní e Ž1 5 dnů .
odstoupeníod sm|ouvymusí být provedenopísemnouformou a prokazate|ně
doručeno
druhéstraně.
\1
/\.

KVALITA PRAC! A ZARUKA ZA DILO
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Zhotovite|poskytuje objednate|izáruku na provedenédí|opo dobu 60 měsícůna
po dni podpisu
práce a materiá|y.Záručnídoba zaěíná běŽet dnem nás|edujícím
předávacíhoprotoko|uo předání dí|a bez vad a nedodě|ků,
nebo pos|ednípří|ohy
protoko|u,
vady a
že všechnydřívena|ezené
V němžobě stranykonstatují,
k předávacímu
je v okamŽikupodpisupří|ohy
nedodě|kyby|y odstraněnya předmětsm|ouvyd|e č|.||'
prostvšechvad a nedodě|ků.
k protoko|u
závady do:
V průběhurea|izacedílaje zhotovite|povinenodstranitrek|amované
zhotovené
díloči
závady,pokudse jedná o závadu ohroŽující
a) Sti hodinod nah|ášení
zdravíneboŽivotyosob,
závady, pokud se jedná o závadu ostatní(neohroŽující
b) do dvou dnů od nah|ášení
zhotovené
dí|očizdravineboŽivotyosob).
z Can! zakázkyza kaŽdouzávadu
Sm|uvnípokutase v těchtopřípadechstanovujena 0,1o/o
odstraněny.
aŽ do dne, kdy tytozávady budouprokazate|ně
a každýi započatýden prod|ení
za škodyvznik|é
na zák|adějím
odpovědnosti
Úhrada smluvnípokutynezbavujezhotovite|e
třetímu
subjektu.
zaviněnéa způsobené
závadyjak zhotovite|i,
tak |ibovo|nému
vad a
zhotovite|e
s odstraněním
Sm|uvnístranyse dohod|y,že v případěprod|ení
dí|a,zap|atizhotovite|
v protoko|u
o předánía převzetízhotoveného
nedodě|ků
uvedených
na účetobjednate|esm|uvnípokutu ve výši 0,05% z ceny zakázky za každouvadu a
nedodě|eka kaŽdýi započatýden prod|eníaŽ do dne, kdy tyto vady a nedodě|kybudou
potvzeny. Termínk odstranění
vad a nedodě|ků
budestanoven
odstraněnya objednate|em
převzetídí|a.
v protoko|u
o předánía
zhotovite|e
s odstraněním
zařízení
Že v případěprod|ení
Sm|uvní
strany se dohod|y,
zhotovite|
v předávacímprotoko|u
dohotoveného
dí|a,zap|atí
staveništěv termínuuvedeném
(slovyjedentisíckorunčeských),
a to za kaŽdýi započatý
sm|uvnípokutuve výši 1000,-Kč
den prodlení.

xt.
SMLUVNíPoKUTY - Únor z PRoDLENí
Smluvní strany se dohod|y, Že v případě prod|enízhotovite|es předáním
předmětusm|ouvy,uvedenéhov č|.||. a především
v č|'|Vtétosm|ouvy,
dokončeného
pokutuve výši0,2o/oz ce|kovéceny uvedenév č|.Vlza
zhotovite|objednate|i
sm|uvní
zap|atí
předání a převzetíbezvadně
kaŽdý i započatýden prodleníaŽ do dne protoko|árního
zhotoveného
dí|a.
faktury
žev případěprod|ení
objednate|e
se zap|acením
stranyse dohod|y,
Sm|uvní
zhotovite|i
Úrokz prod|ení
ve výši
a dop|atkupod|eč|.V||.odst'a) ažb),zap|atiobjednate|
aŽ do zap|acení
d|uŽné
částky.
0,05 % z d|uŽné
částkyza každýden prod|ení

xt!.
osTATNíUJEDNÁNí
REALtzAcE PŘEDMĚTU SMLoUVY
Zhotovitel:
předmětsm|ouvyv nejvyšší
kvalitěa v sou|adus ap|ikovanými
a) Se zavazujerea|izovat
předpisy,pravid|y
a normami.
dodávek nebo pracípro provedenípředmětusm|ouvyzadat
b) MůŽeprovedenídí|čích
sám.
v tompřípaděodpovídá
tak,jakoby předmětsm|ouvyrea|izova|
subdodavate|ům,
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potřebnáopatřeníproti poškození
c) Zajišťuje
stavby a Výkonů,např. Živ|y,především
Vodou,dále protipoškozenídí|a
vanda|stvím,
apod'
d) PouŽivá pro stavbujen ty materiá|ya výrobky,kteréjsou uvedenyv přijaténabídce
případechmůŽes předchozím
písemným
zhotovitelek výběrovému
řízení.
Ve výjimečných
jinérovnocenné
povo|ením
materiá|y
materiá|y
objednate|epouŽít
a výrobky.Pro veškeré
a
výrobky,kterépouŽijena stavbě, se zavazuje zhotovite|do 1 měsíce po podpisu této
přís|ušné
objednateIi
smIouvypřed|oŽit
atesty.
e) odpovídáza čistotua pořádek na staveništia ve všechprostorách,kterépro rea|izaci
výměnyoken budepouŽívat.
zastavitnebo postoupittřetímosobám
0 Nesmíbez předchozíhosouh|asuobjednate|e
závazky a práva,vyp|ývajícíz
tétosm|ouvy.
jen na
práce nad rámec zadáni zakázkypod|epoŽadavkuobjednatele
g) Provedepřípadné
zák|adězpracovaného
dodatkučís|o
... ke sm|ouvěo dí|o.
h) Se zavazuje na Žádost objednate|ena svůj nák|ad odstranitvše, co proved|bez
podk|aduabez souh|asuobjednavatele,
přičemžručí
za všechnyškody,kteréby
sm|uvního
tímtojednánímvznik|y.
Kontaktníosoby
za objednate|e
:
a)'ing.JindřichSochůrek,
tajemník
MČPraha-Libuš,
t.603529932,
taiemnik@praha-libus'cz
pujman@praha-libus.cz
b)'ing.|vo
Pujman,vedoucí
osMI MČPraha-Libuš,
t' 60341oo25,
Kontaktníosoba za zhotovite|e:

Objednatel:
prostévšechprávnícha faktických
a) Předá zhotovite|i
staveniště
ve stanoveném
termínu
závad, formouoboustranněpodepsaného
zápisu v termínu,kteÚ je uvedenv č|.|V této
smlouvy.

pŘeoÁruÍ
pŘeouĚrusull.ouw
A PŘEVzErí
Zhotovitel:
a) Se zavazuje průběŽněvyzývatobjednateleke kontro|eprací,kterév da|šímpracovním
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými,
nejpozději2 pracovnídny před
termínem,
kdy uvedenáskutečnost
nastane.Neprovede-li
objednate|
čiTDS výšeuvedenou
kontro|ua neučiní-|i
o jejímvýs|edkuzápis nejpozdějido 2 pracovníchdnů po výzvě
je zhotovite|
zhotovite|e
do stavebního
deníku,
oprávněnprácezakýt a pokračovat
v da|ším
je
provádění
případě,
povinnostvyzvatobjednate|e
Že zhotovite|
dí|a.V
ke kontro|e
nesp|ní,
povinenumoŽnitobjednate|i
provedení
dodatečné
kontro|y
a néstnák|adys tímspojené.
b) Se zavazuje připravitpřed zahájenímpřejímacího
řizenízhotoveného
dí|apředepsané
zejména:
dokumenty,
- zápisy a osvědčení
p|atných
práv.předpisů,
o zkouškáchd|epřís|ušných
dok|adyo jakosti
a komp|exnosti
dodávekpro dí|ovčetnězabudovanýchvýrobkŮ,atesty,záruční
|istyatd',
- stavební
deníkvedenýzhotovite|em,
u|oŽeným
u zhotovite|e
c) Se zavazuje připravit spo|ečněs objednate|emprotoko| o předání a převzetí
zhotoveného
dí|ase soupisempřípadných
vad a nedodě|ků
s |hůtamijejich
odstranění.
d) Se zavazuje,do 3 pracovních
dnŮ ode dne předánía převzetízhotoveného
dí|a,vyk|idit
staveništěa veškeréda|šíuŽívanéprostoryv areá|u ZŠ Meteoro|ogická
a předat je
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v takovémstavu,jak je převza|před zahájenímrea|izacezakázky, pokud se účastníci
sm|ouvynedohodnoujinak' o předánía převzetístaveništěa ostatníchprostorpřipraví
prostorydříve,neŽ dojde k
zhotovite|protoko|.objednatelvšak nepřevezmeuvo|něné
předánía převzetídí|abez nedodě|ků
v den, kdy budeobjednate|em
a vad, resp.nejdříve
potvrzenprotokolo předánía převzetízhotoveného
dí|a.
Objednatel:
TDS kontro|ovatpráce, kterébudou v da|ším
a) Se zavazqe sám či prostřednictvím
pracovnímpostupuzakrytynebo se stanounepřístupnými,
nejpozdějido 2 prac.dnůpo
výzvě zhotovite|e'V případěnesp|něnítétokontrolyje zhotovite|oprávněnpokračovat
v prováděnídí|a.
dnůpo
dí|anejpozdějido 3 pracovních
řízenízhotoveného
b) Se zavazujezahájitpřejímací
přijetívýzvy zhotovite|ek tomuto zahdjenípřejímacíhořízeni. Drobnénedodě|ky,které
převzetízhotoveného
dí|a.
k odmítnutí
dí|a,nejsoudůvodem
nebráníuŽívání
zhotoveného
c) Se zavazuje připravit společně s objednate|emprotokol o předání a převzetí
nedodě|ků
a Ihůtamijejich
odstranění'
zhotoveného
dí|ase soupisempřípadných
dnůode dne předánía převzetí
od zhotovite|e
do 3 pracovních
d) Převezmestaveniště
případné
nedodělkya
zhotoveného
dí|a.V protoko|uo předánía převzetístaveništěvyznačí
|hůty
k jejichodstranění.

xilt.
zÁvĚnečNÁUSTANoVENí
oběmasm|uvnÍmi
stranami.
nabýváp|atnosti
a Účinnosti
dnempodpisu
1 . Tatosm|ouva
pouzena zák|aděpísemných
a oěís|ovaných
|ze měnitnebodoplňovat
2 . Tutosm|ouvu
oběmaÚčastníky..
dodatkůpodepsaných
z nichŽobjednate|a zhotovite|
3. Tato sm|ouvaby|asepsána ve čtyřech stejnopisech,
obdrŽípo dvouvyhotoveních.
4' Pokud neby|ov tétosm|ouvěujednánojinak, řídíse právnívztahy z ní vyp|ývající
zákoníkem'
obchodním
vů|epřečet|y
Že tutosm|ouvuuzavřenoupod|ejejichsvobodné
5. Sm|uvní
stranyproh|ašují,
podpisy.
v|astnoručními
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