
*; A SMLOUVA O DÍLO Č. 00125I2021

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Název zadavatele: Statutární město Ostrava městský obvod Michálkovice

Adresa: Ceskoslovenské armády 325/106

715 00 Ostrava-Michálkovice

IČ: 00845451

DIČ 0200845451

Oprávněná osoba zadavatele: In .Vladimír Kozel - místostarosta

Telefon, fax: _

Bankovní spojení: _

dále jen „objednáte/"

Název zhotovitele: Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o.

Se sídlem: V Korunce 386/34, 713 00 Ostrava

Jednajici: Hynek Raška, jednatel společnosti

IČ: 26843099

DIČ: CZ26843099

Bankovní spojení / č. Účtu: _

Tel. spojení _

dále jen „zhotovítef'

I.

Preambule

Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice jako zadavatel veřejné zakázky označené

„Rekonstrukce veřejného pohřebiště a blizkého okoli - vodovodni přípojka“ rozhodl dne 27.4.2021

o pňdělení této veřejné zakázky společnosti Miroslav Raška — vodovody a kanalizace s.r.o. jako vítěznému

uchazeči a sohledem na tuto skutečnost a na podmínky nabídnuté vybraným uchazečem se objednatel

a zhotovitel jako smluvní strany (dále ve smlouvě pak jako „smluvní strany‘], rozhodly níže uvedeného dne,

měsíce a roku uzavřít tuto smlouvu o dílo č. 00125í2021 (dále jen „sm/ouvej.

Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou vsouladu s právní

skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují: že změny dotčených údajů oznámí bez

prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašuji, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu

oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání, pňčemž toto jeho

oprávnění neni žádným způsobem omezeno, a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení

díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání, týkající

se provádění díla dle této smlouvy, oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací dokumentaci a po jejím prostudování prohlašuje, že je

plně odborně způsobilý provést řádně dilo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje. že provedeni dila v níže

sjednaněm rozsahu a za podmínek této smlouvy neni plnénim nemožným.



. Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřenu se společnosti smlouvu k jící odpovědnost

za škodu z ůsobenou provozni činností s limitem pojistného plnění ve výši Pojistná smlouva

ůtvoří nedílnou součást nabidky zhotovitele do zadávacího řízení citovaného v bodě 1 tohoto

článku. Zhotovitel se zároveň zavazuje tuto pojistnou smlouvu minimálně v nyni sjednaněm rozsahu zachovat

po celou dobu provádění díla.

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvyje závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést

svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí, pro objednatele Statutární město Ostrava, městský obvod

Michálkovice: (dál jen také jako díloj, v k.ú. Michálkovice, citované v bodě 2 tohoto článku a závazek

objednatele za řádně a včas zhotovené a předané bezvadně dilo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy

níže sjednanou cenu dila.

Předmětem je zřízeni vodovodni přípojky pro veřejné pohřebiště — hřbitovní kašna (odběr vody pro zalévání.

údržba hrobů atd.). Nová vodovodní přípojka je navržena v délce 6.0 m o profilu DN 32 z polyetylenových

trubek PE 100 SDR 11 D 40 x 3.7 mm. s novou podzemní vodoměrnou šachtou E-CUB, a bude napojena na

stávající vodovodní řad DN 80 PE v boční části Michalského náměstí. a dále pak nový venkovní rozvod vody

v délce 75.2 m o profilu DN 32 z polyetylenových trubek PE 100 SDR 11 D 40 x 3.7 mm, ukončený samočinným

výtokovým ventilem DN 15 v hmitovni kašně. Odvodnění je napojeno do vsaku 1.2x1.2xí.5 m. Součástí

předmětu díla je také vybudování kašny, která bude typově odpovídat vzorové kašně uvedené v technické

zprávě. Konečná podoba kašny bude odsouhlasena objednatelem.

Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních praci, konstrukci.

dodávek materiálů. technických a technologických zařízení, včetně všech činnosti spojených s plněním

předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.

Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další

činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení

díla. Jedná se zejména o vybudování, provoz a demontáž staveniště, zajištění a obstarání veškerých

nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnuti: souhlasu dotčených orgánů a organizaci. resp. účastníků

Správních řízeni, zajištění záboru, jakož i místní a správní poplatky včetně poplatků za zábory či zvláštní

užívání komunikaci a ploch potřebných pro realizaci díla.

Dilo bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

&) Projektové dokumentace vypracované společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídle Nád ražni

28/3114, 729 71 Ostrava, IC 45193673, včetně soupisu prácí.

b) Zadávacích podmínek veřejné zakázky.

c) Dle nabidky zhotovitele.

Ill.

Doba plnění díla

Smluvní strany sjednávají pro dokončení díla termin: 15.7.2021.

Místo plnění předmětu smlouvy: pozemky parc. č. 92í4r parc. č. 925 a parc. č. 270/2 v k.ú. Michálkovice.

Zahájení plnění předmětu díla: po podpisu smlouvy včetně zveřejnění v registru smluv a předání staveniště.

Pokud nebude staveniště předáno. nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy. Zhotovitel je povinen

převzít staveniště nejpozději do 5 dnů od vyzvání objednatelem.

Zhotovitel je povinen před zahájením realizace díla předložit harmonogram provádění prací, který bude

schválený objednatelem a zhotovitel je povinen tento harmonogram dodržet.
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Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak

již vrámci přejímacího řízení, nejpozději do pěti dnů ode dne předání díla.

V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu přerušení prací

se posunou termíny tim dotčené. Vzhledem k pracím ve venkovním prostředí se může změnit v zájmu dodržení

potřebných technologických postupů, a tim kvality prováděných praci, termín dokončení a předání díla

objednateli. Tyto změny termínu budou písemně ve stavebním deníku projednány a odsouhlasený

objednatelem.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dilo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad

a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, vjehož závěru

objednatel prohlásí, zda dilo přijímá nebo nepňjimá, a pokud ne, z jakých důvodů.

IV.

Cena dila

Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních

stran ve výši:

Cena celkem bez DPH 197.322,72 Kč

DPH celkem 41.437,77 Kč

Cena celkem vč. DPH 238.760,49 Kč

Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví

zhotovitel daňový doklad se všemi náležítostmi.

Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z pňdané hodnoty dle platného zákona o dani

z přidané hodnoty, platná v dobé vyúčtování ceny provedených prací.

Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podminek

dohodnutých v této smlouvě, případně v dodatku k této smlouvě. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele

spojené s úplným a bezvadným dokončením dila. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací

dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odbornik o nich vědět měl nebo mohl vědět.

Cena byla zhotovitelem stanovena na základě specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem.

Tento rozpočet, včetně zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek, tvoří Přílohu č. 1, která je nedílnou

součástí této smlouvy.

V případě, že během provádění dila objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve stavebním

deníku (požaduje tzv. méně-práce), je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu dila respektovat

okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním deníku). Celková cena díla se

vtakovém případě sníží o cenu dle jednotkových cen odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací,

a pokud v něm nejsou odpovídající položky méně-prací oceněny, o cenu, která bude pro daný rozsah a typ

méné-praci určena dle aktuálního ceníku URS, RTS ceníku nebo obdobného.

Vpřipadě, že při provádění díla bude zjištěno, že oproti zadávací dokumentaci byl rozsah skutečně

provedených prací zhotovitelem menší, sníží se o cenu neprovedených prací celková cena díla. Ocenění

neprovedených prací bude provedeno postupem dle předchozího odstavce tohoto článku.

Zhotovitel potvrzuje, že se řádně seznámil s rozsahem a povahou dila, že jsou mu známy veškeré technické,

kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a je si vědom toho, že nemá nárok na preplacení

jakýchkoliv víceprací. V případě, že objednatel požaduje provést vice-práce, je povinen svůj záměr oznámit

zhotoviteli zápisem do stavebního deníku a uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo. Bez naplnění předchozí

věty nebudou tyto více-práce uhrazeny.



Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací, při uzavírání dodatku k této smlouvě, budou tyto více-práce

zhotovitelem oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1, pro daný typ práce.

a pokud vněm nejsou odpovídajicí položky oceněny, zhotovitel tyto ocení pro daný rozsah a typ prací

maximálně podle aktuálního ceníku URS, RTS ceníku nebo obdobného.

V.

Platební podmínky

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude

uskutečněna konečnou fakturou za skutečně provedené práce odsouhlasené odpovědným zástupcem

objednatele. Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu nejpozději do 30 dnů ode dne domčení objednateli,

faktura musí splňovat všechny náležitosti stanovené právními předpisy.

Faktura bude doručena na adresu objednatele doporučeně poštou nebo osobně. Faktura bude obsahovat tyto

údaje:

Odběratel: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce: Městský obvod Michálkovice

Československé armády 325/106

715 00 Ostrava-Michálkovice

Objednatel je oprávněn provádět kontrolu praci po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou

na staveništi, prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního či materiálového deniku.

Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou

součinnost.

Pokud mezi smluvnimi stranami vznikne rozpor, bude tento řešen místně příslušným soudem.

Vpřípadě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl. vyúčtuje

chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou

náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího

zaplacení kprovedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel duvod vrácení. Zhotovitel provede

opravu vystavením nové faktury.

Vrátí-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných dúvodú dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet

původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá Ihúta splatností běží opět ode dne doníčení opravené

faktury.

Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany,

která provádí platbu — plni svoji povinnost zaplatit.

Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění vpřípadě, že zhotovitel bezdůvodně nebo

neoprávněné, vrozporu stouto smlouvou, přeruší práce na provádění díla nebo dilo provádí vrozporu

s projektovou dokumentaci, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami soutěže nebo písemnými

pokyny objednatele.

Vl.

Předání díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dilo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad

a nedodělkú, pokud se strany nedohodnou jinak. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni
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sepsat a podepsat protokol, vjehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne,

zjakých důvodů. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a pňpravenosti kprovedeni

přejímaciho řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem přejimaciho řízení, a zároveň

telefonicky vyzvat objednatele. V případě, že se objednatel nedostaví křádně oznámenému přejimacímu

řízeni, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla objednateli

a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.

O předáni díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše objednatel a bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označeni objednatele a zhotovitele dila,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

d) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,

f) datum a misto sepsání zápisu,

9) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

h) seznam převzaté dokumentace,

i) soupis nákladů od zahájení po dokončení dila nebo jeho části.

j) termin vyklizení staveniště stanovený ve dnech,

k) datum ukončení záruky na dílo.

Zhotovitel zároveň při přejimacim řízeni předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických

norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení

o shodě.

Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

Vll.

Způsob provádění dila

Zhotovitel je povinen v rámci provedeni díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly zhotovitelem

eventuelně při provádění dila dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je

předat jejich majitelům.

Součásti díla je rovněž zajištění či provedeni všech prací nutných kprovedeni dila, potřebných měření,

materiálů, pomůcek, přístrojů, osvědčení, atestů a zkoušek materiálu včetně příslušných znaleckých posudků,

dokumentace skutečného provedení (2x vtištěné podobě a 1x velektronické podobě), ostrahy staveniště

včetně jeho oplocení, veškerých předepsaných bezpečnostních opatření, veškerých poplatků a odvodů

nutných pro provedení smluvních výkonů zhotovitele, zajištění splnění podmínek stanovených dotčenými

správními orgány, pokud se týkají Smluvních výkonů zhotovitele dále i veškeré další vedlejší výkony

zhotovitele, které jsou potřebné pro řádně a odborné provedení předmětu díla, jeho přejímky.

Pokud to bude vrámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajistit povolení ke všem nutným

či potřebným uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikaci a kácení zeleně, osazení a údržbu provizorního

dopravního značení apod. podle projektové dokumentace stavby a uvedení do původního stavu včetně

následného předání správci či jiné oprávněné osobě. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování,

nadměrnému nebo zbytečnému obtěžováni okolí stavby, ke znečištění komunikací apod.

Vlastníkem zařizení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných

pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých pfi provádění díla nese zhotovitel a tyto

náklady nemaji vliv na sjednanou cenu dila.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zhotovitel je povinen vrámci provedení díla objednateli předat kompletni technické a provozni návody

a předpisy včeskěm jazyce - t x v tištěné a 1x v digitální formě, které jsou potřebné pro budoucí řádně

provozování a údržbu všech technických a provoznich zařizení.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla přistup a příjezd k sousedícím nemovitostem.

a to včetně jejich případného zásobování, pokud to charakter díla vyžaduje.

Zhotovitel je povinen na převzatěm staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad zajistit

v souladu s právními předpisy bezpečně uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých pfi provádění díla.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich

vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti a respektovat doporučení vyplývající ze stavebního povolení

k provádění stavby (dila) či z jiných rozhodnuti vydaných příslušnými správními orgány v průběhu provádění

díla a týkající se prováděného dila. pokud tim nebude porušeno zadání veřejné zakázky.

Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovni dny předem ke kontrole

praci, jež budou dalším postupem pfi provádění dila zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem

ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací

bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla.

Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně

doručena a objednatel se ztoho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli

přerušeni všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí dila k provedení kontroly, vše na výlučný

náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly

dotčených neoprávněně zakrytých praci.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštni způsobilost nebo povoleni podle příslušných

předpisů osobami, které danou podmínku splňují.

Zjisti—li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedeni díla, je povinen to bez odkladu

oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnostjeho pokynů či nevhodnost

realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitei nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit

kontrolnich dnů svolaných objednatelem zápisem ve stavebním deníku alespoň 3 dny předem.

Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatňt zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně

uvedeno, že je opatří objednatel.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by

je prováděl sám.

Zhotovitel je povinen při převzetí staveniště, v případě potřebyvody a el. energie od objednatele, osadit

podružné měření vody a energií. Náklady spojené s odběrem vody a el. energie bude hradit zhotovitel

na základě faktury vystavené objednatelem.

VIII.

Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních předpisů, zejména

zákona č. 183/2006 Sb. 0 územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen

stavební zákon). Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního

deníku všechny údaje, které vyplývají z této smlouvy nebo které pokládá zhotovitel za důležité pro řádně

provádění díla.



Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník, ktomu

objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se kzápisu zhotovitele

ve stavebním deniku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá

k němu pňpominky). Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu. Smluvní strany

se zavazují považovat zápisy ve stavebním deniku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy, a jako

důkazní prostředek pro případ sporu.

Stavební denik musi obsahovat zejména:

a) základní lists uvedením názvu a sídla objednatele zhotovitele a projektanta a případné změny těchto

údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentaci stavby,

0) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.

Denni záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny

nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány

a zdeniku nesmí být vytrhovány první stránky soriginálním textem. Každý zápis zhotovitele musí být

podepsán stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

Do stavebního deniku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména

o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologii,

c) zdůvodnění odchylek v postupech praci a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby

a další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti práce.

d) stanoveni termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby.

Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby sjednané v této

smlouvě a odstranéni posledni vady, reklamované objednatelem v zámčni době. Provádění pravidelných

denních záznamů končí dnem předání a převzetí dila objednatelem bez vad a nedodělků.

Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů

ze stavebního deníku pniběžně pfi prováděné kontrolni činnosti.

IX.

Záruka za dílo, odpovědnost za vady

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním

předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení dila, popř. pokud neumožňuje užívání,

k němuž bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které se projeví

v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době. odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně

způsobeny porušením jeho povinnosti.

Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce 60 měsíců a na technologie použité a zabudované

do dila poskytuje zhotovitel záruku za jakost ve stejném rozsahu, vjakém jí poskytuji výrobci příslušných

materiálů a technologii, nejméně však 24 měsíců.

Záruční doba začíná plynout po předání dila bez vad a nedodělků.

Vyskytne-Ii se vada na provedeném díle pfi kolaudačnim řízení a v průběhu záruční doby, objednatel písemně

oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího

určeni způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámeni (dále jen „reklamaci“), má se za to,

že požaduje bezplatné odstranění vady.



10.

11.

Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává,

jakou lhůtu navrhuje kodstranění vad nebo zjakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní,

má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy kodstranění reklamované vady, a to i v případě,

že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech

až do rozhodnutí soudu.

Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 3 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadé,

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstranénim vady do 24 hodin ode

dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinností

zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto

odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je

povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započetí praci. pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak. Pro terminy odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat

technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění praci.

Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem. Na provedenou opravu

poskytuje zhotovitel záruku ve výši 24 měsíců, pňčemž běh této záruční lhůty neskončí dříve, než záruka

na celé dilo.

Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně organizace

dopravy po dobu odstraňování vady.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, pňčemži reklamace odeslaná objednatelem

v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.

Odpovědnost za škodu

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání

a převzetí celého dila bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou

pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého

pojištění jako vlastníka zhotovovaného předmětu smlouvy.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění dila, zavazuje

se nezpůsobovat únik r0pných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako

důsledek porušení povinnosti a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních souborů

a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.

V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde

ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním

sjednaným ve smyslu odst. 5. čl. l, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

v případě, že dojde k poškození nebo odcizení součástí dila po přechodu nebezpečí škody na objednatele

(viz bod 1. článku), zhotovitel za úhradu a sjednaných podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní,

pokud se nebude jednat o odstranění vady v rámci poskytnuté záruky.



Xl.

Smluvní pokuty

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000; Kč za každý i započatý den prodlení

s předáním dila bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-— Kč za každý i započatý den prodlení

s vyklizenim a vyčištěním staveniště do sjednané lhůty dle čl. VI odst. 2 smlouvy.

V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani v dodatečně

pětidenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný případ.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,—- Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za vadu a den prodlení.

Vpřípadě, že závazek provést dilo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok objednatele

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinná strana nezávisle na zavinění

a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XII.

Závěrečná ujednání

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejiho uveřejnění v Registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o Registru smluv v platném znění. Uveřejnění v Registru smluv zajistí

objednatel.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky

zadání veřejné zakázky a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to pouze formou

písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené dílo včetně věcí, které opatfil, a které jsou součástí díla nebo dokumentace a věcí, které

kprovedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal pň provádění díla a uhradit objednateli případně

vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil, a které se staly součásti dila.

Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

ze smlouvy třetí osobě.

Případná neplatnost některého z ustanoveni této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanoveni.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany

se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanoveni novým.

Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
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7. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (subdodavatelů) muže být provedena pouze po předchozím

souhlasu objednatele.

8. Smluvni strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejim podpisem přečetly, a že byia uzavřena

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo

za nápadně nevýhodných podmínek. a že se dohodly o celém jejim obsahu, což stvrzují svými podpisy.

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran. pňčemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

10, Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je

dohodnuto v této smlouvě.

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet (cenová nabídka)

XIII.

Doložka platnosti právního úkonu

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady městského obvodu Michálkovice č. 0891/RMOb Michf1822/70 ze

dne 27.4.2021.

Dne 28 "M" 2821

Za objednatele:

      

  

Hynek Raška

jednate: společ osti

Ing. Vladimír ozei

místostaro a

1G
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Stavba:

Vodovodní přípojka pro veřejné pohřebiště, ul. Klejchova

KSO:
CC-CZ:

Místo: Ostrava
Datum: 17.9.2020

Zadavatel:
IC:

SMO MO Michálkovice
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:

DIČ:

: Projektant:
ÍC:

OVAK a.s., Ing. Dvořák Pavel
DIČ:

Zpracovatel: IC:

OVAK as. Ing. Dvořák Pavel DIČ:

Poznámka:

' ' Cana bez DPH
197 322.72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH zákíadnl

197 322.72 21.00% 41 437.77

snlžená
0.00 15.00% 0.00

'5 řena s DPH
v CZK 238 760.49
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovodní přípojka pro veřejné pohřebiště, ul. Klejchova
Místo:

Ostrava

Zadavatel:
SMO MO Mícháfkovice

Zhotovitel:

Kód dllu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

194 413.76

1 -Zemní práce

\

.M
4 - Vodorovné konstrukce

 

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

17.9.2020

OVAK a.s.. Ing.

Dvořák Pavel

OVAK a.s. !ng.

Dvořák Pavel

Cena celkem (CZ

197 322.7.
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23 434.00 L

“___—f_— M
a
m
.
.

8 - Trubní veden:

86 601.

3
E
“
u
m
m
h
fi
a : .

9 - Ostatní konstrukce a práce. bouránl

5 297.07 ,

„
H
E
—
M
_
a
_

_
_ _

998 - Přesun hmot

846.27 [

M

a

m

a

—

M ___—_— L.-
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; Stavba:

Vodovodní přípoika pro veřejné pohřebiště, ul. Klejchova

: Místo: Ostrava
Datum: 17.9.2020

! _ . .
. _ OVAK a.s., Ing.; Zadavatel. 8M0 MO Mrchélkovuce

ProJek‘am- Dvořák pave];

. . | .
Zhotovntel:

Zpracovatel: 332222?
; f' ..-. . _. __ ......

_ „..—__ „___—__ _ _

q ; : PČ Typ Kód Popis MJ Množslvl J.Gena [CZK] Cena celkem [CZK]
;

g ; Náklady soupisu celkem

197 322.72

>_ ;! o HSV Práce a dodávky HSV
194 413.76

’_ 0 1 Zemnl práce _ ___ _____ __ 58 747.10) : ' t [Rozebránl dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem
:;- .; LL K 1113106171 Iz kameniva ručně _ __ m2;; _ 4'000 106'00 „ 423.;, ; lOdstraněnl podkladu 2 kameniva drceného !| 300 mm
;

Š; 2—3 „113107323 lslrojné p; (1° 50 m2
_ ; m2 11.700 50.00; 585.00,

...?! K 113107343 lsoggšnéní podkladu živlčnéhotl 150 mm strojně pi do | m2 11100 12000 1 40400

'7 l ' Čerpání vody na dopravní výšku do 10 rn průměrný ; . ' .; ; 4 K 115101202 přítok do 1000 Umin ; hod , 40.000 20.001 800.112;

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10
;

. |; ; 5 K 115101302 _ m mok do 1000 "mm . ; den 5.000 61.90 309.50

í 6 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm _r' m 5000 150.00 750.00;í
“_" ' . - , .; I 7 K 119003227 xgfl‘éggggffvgmigggfiré My vyšky d° 2'2 m | rn 164.400 10.00; 1 644.0fl

iš _: Mobilni plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2.2 m : l 'Š * 8 K -1 190037? pro zabezpečení výkopu odstraněn! _ _ . "' j _ 164‘40‘31‘ 5'00 82290;gt ! Hloubenl zapaženýoh rýh š do 2000 mm v hornině třídy :
' ;

;; ; 9 K 32354203 pinempsuund “933332135“ $a 100 "1131 mm- m3 63.336 300.00 24 067.68]

g [_10 K 151101101 in“ "'" "5" ' L '“"— p'm" * 'Ěj _ m2 211.120 45.00 9 500.40s i
. .

\
—-—4

; 11 K 151101111 ;;)gsžlznéní příložného pažem a rozepření sten ryh hl m2 ; 211.120] 15.00 3166.80

! Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopkulsypaniny z
f; ; 12 K 162751137 horniny třídy těžilelnpsli ||, skupiny 4 a 5 m3 __24—360 195.00; 4 750.20!

;; Nakládání výkopku z hornin třídy lěžiielnosii ||. skupiny .;; 13 K 157151102 ; l4asdo100m3
m3 24.360 75.00 _ 1027.00

,* Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a i14 __K 171201221 kamením; odpadu 17 05 04 ; t L 31.668; ; 00.00; _ _. 285012—

1 . ,. Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou,? »; K 114111101 se zhulněním měně _.. ; _- £5 38.976; 150.00 5 646.40

' D 4 Vodorovné konstrukce
__ 19 488.00[ 1a i K 451573111 10321: pod potrubí otevřený výkop ze štěrkoplsku ; m3 [ 24.360l 000.011— 19 488E}

D 5 Komunikace pozemní

23 434.00; 11 ] K l564a71111 Podklad ze štěrkodné so 11 250 mm m2 l 11.7001 261.00, 3 053.70]' Asfalto ' beton vrstva odkl d 1 P ' : :
, 18 K 565165122 kamenmom ;; 90 mpm Š ”are: $; 22 (Ohmova“ m2 | 11.700 455.00; 5 674.50
19 K 573211107 “, “;gm“ $“““ 2 “5'3"“ V "“““" “"—"U : m2 ; 11.700 _431; 56.28Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) lř. ! tl 50

‘
; 20 K 577144131 mm Š doamzmodiflkovaného 88mm . m2 ; 11.700 356.00; 4165.20.

* Asfallo ' beton vrslva ložní ACL16 ABH tl60 mmš _“ :
"

. 21 K 577155132; doBmvzymodilikovaného asfaltu ( ) m2 ! 11.700; 480.00; 501000
. ' '_;. Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 __ ' I

3 K ;596212210 mm skupinyAp; do 50 m2 m2 4.000 3152.00! 1443.00;
; 23 M 59245001 dlažba zámková tvaml200x165x40mm přírodní _ m2 _ 4.000 236.00} _ 944.00II 24 |< 59914111. Vyplnění spár mezi silníčnímidílci žlvíčnou zálivkou ; m : 40.200" 51.601 2 476,321

Trubní vedeni

35 601.32;. Montáž polmbl 2 95100 SDR 11 otevřený výkop
ň "*“ivatevanich elektrolvarovkou D 40 x 3,7 mm m 1 81200 50-00 4 060-000000! vodovodníPE100 SDR11 se signalizační ' f _ '-WSM,” 1oam 40x3.7mm

. rn 82.418 | 64. 70 5 332.44
_;ntáž elektrospojak na vodovodnlm olrubl z PE 1 b

'
,

; o"- ; p '" kus 6.000 212.00 1 272.00
; Iektrospojka 301211 PE 100 PN16 0 40mm , kus 3.000 ; 110. oo 330.00 _: s::gíťxofř 13%PN16 D 40-32mm : kus 3.000 | 193.00 579.00 ’5w;- o oen ' na vodovodním otrubl PE 1Š'Pb'd, p. *“ z * kus 5.000; 209.00 1 045.00; _olekú'okolano '45' PE 100 PN16 D 40mm ; kus 5.000 - 313.00 1 565.00

  Car-um o .. 4
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'; PČ Typ Kód
Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] _

I

I.

___—„__ i l ' I
; :

',

___2 I K I877171112 líh/5313oetektrokolen 90 na vodovodním potrubí zPE I kus I 3.000? 212.00_i

!

______
I; ___ . V

i 33 ! M ' 28653053 „elektrokoíeno 90' PE 100 D 40mm
i kus '. 3.000! 313.00 * 939.031?

'; 7 Montáž elektro navnávaclch T-kusů s 360' odbočkou 'I t i
'"; _

lí“ K 877241123 ___na vodovodním otrubí 1 PE lrub d 90/40 a- i kus ' 1.000_ ___ 31700! __ ___317'09:

I 35 M" 28614009
“LIŠTUVKE FRIIS—l SWEVECTS'

UUDUCKOU 300 D 3 I kUS -. 1.000I 1 22000 _ _—1__220“'_00 _

ŽÉLK 879171111 .Montáž vodovodni přípojky na potrubí DN 32 „7 kus ; 1.000! 454.00 454.005

| 37 ? K 891142211 ].Montáž závitového vodoměru G 1/2 v šachtě kus__í_ __ 1.0001 334.00} 334.00

É 38 : K 891181112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 7 kus : __ 1.000; 697.00% 697.00

'Í— ? ' šoupátka vodovodní se samočinným vyprazdňováním : ! í '

I3 M |42224400 2 Hawle č.29“
_ kus I 1.000I 5 540.00 _ 5 540.00

I 40 K 892233122 Zgoggích a dezínfekce vodovodního potrubí DN od 40 . rn _ 81.200! 25201 2 046.241?

41 K 892241111 “Haková zkouška vodou potrubí do 80 1 m i 81.200} 17.70: 1 437.24

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových . | I I

__42 K 892372111 zkouškách vodou
kus 2.000! _—6_ 650.00 __1_3_300.00_

.
Osazení vodoměrné šachty hranaté 2 PP samonosné I

’

i 43 . K 11893811111 pro běžné zatížení plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,2 m kus 10001. _ 965.00l 96500

[74 M 156230510 Išachta podzemní vodoměmá E-CUB __ kus i _ 1.000 i 7 560.001 7 560.00 ,

45 K |899401111 !,Osazenl poklopů litinových ventilových ' kus ; 3.000' 333.00' 999.00]

flS__|__M 142291402 __ špoklop litinový ventilový ___ kus i 2.000 424.00] __ _ 848.051 1‘ '

I 47 M ”291057 Isouprava zemm’pro navrtávacípasskohoutem Rd
kus 1 000‘ 602 00 602 00“ “.

~ i 1,5m
__ ' _ - -

! 40 K 1899712111 iOn'entačnI tabulky na zdivu - oplocení _ _ . kus z.oooi 222.00 _ 444.00!

_42 K 899721111 lSignalizačnI vodič DN do 150 mm na potrubí : m ‘ 162.400i 43.30 7 031 .W!

50 K 899722113 1Kryti potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34001 '.I m ] 81 .200I 12.90 1 047.481

El__ 899722115 lHrflovni 102513 na vodu ___ _ m 10001 26 000.00‘ _ __20 000.00

D 9 _ Ostatní konstrukce a práce, bourání _ __ __ _ 5 297.0_7__

| 52 K 919735113 __ Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm . m _ ___ 40.200 __ _ 129.001 5 185.80;

Cs; K 938908411 _ gem vozovek splachovánlm v_oíou ; m2 i __ 17.550 ___ __sgl _ 111.27i

r o 998 Přesun hmot

846.27

‘— . I "'“ ,
. _ '——“'—_.'.—

_F"*'—"—_'_
T—'———

v
g

l - quesun hmol pro kanahzace hloubené monohtlcké z I _ : I E

131K 998271331“ __ _'betonu otevřerý_vý_k_op__ __ ___—_ ___ _E___ _ 2359 28630! 846.27

0 PSV Práce a dodávky PSV
2 908.96

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
1 254.05

*_*—"_“
“.“—'— - —— ————“—-—-— "- ——

i 55 , K 1721173403 Potrubl kanalizační : qusrv 4 svodné DN 160 _ i rn . 2.000 526.00I __ __1 052.00;

i 56 K ';721194109 _ Vyvedenl & upevnénl odpadních Výpustek DN 160 i kus ? 1.000 124.00í 124.991

G? K 1721290112 [Zkouška těsnosti potrubí kanaiizace vodou do DN 200 m 2.000 30.905

r P h tt až ! 1nt k bj k %
! řesun mo on 0 pro vni analizace v 0 e tech . .

L??_Í_ĚŽ_WČĚ1_,lvd_ofa—.m_.________
„___í; 2.__°:#__°l_ „___ „„

D 722 Zdravotechntka - vnitřní vodovod

i )Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované [ ! FÉ

L59 I K [722130231 Lvem/ana běžné DN 15 I m 2.000 379.00.z __ _?ĚĚÍŽ_

I 60 I K 1722181111 21:11am vodovodního potrubí ptstěnyml pásy do DN 20_ m I 2000! 45.00! 90.00“

___—4 '

_

J

61 : K 1722190401 Vyvedení a upevněnívýpustku do DN 25 . kus ' 1.000I 204.00' _ _ 204.00'

62! K 1722220111 INásténka pro výrokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus I _ 1.0004 172.001 172.00!

63 K 1722221134 [Venlll výíokový G 1/2" s jednim závitem samočinný isouborj 1.0001 427001, 427.00

,_ Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40%; G' 1 , “_“—

6" . K 17222622“ 11251 80 mm Qn 1,5 mm hoĚntálníbodávka OVAKJ 1 “"$ 1‘°°°!_ __ 1-03; 1‘°°_

I 65 . K 1998722101 !dpšeěuáí hmot tonážní pro vnitřní vodovod v oblektech v I t 0.005; 582.00 231

r 7 *

*
i _____.—__________.._ ...
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