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SMLOUVA O DILO
(uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb., občanskéhozákoníku)

1. Smluvní strany
1.1.

Zhotovitel:

GREEN PROJECT s.r.o.

se sídlem.
lČ:
DlČ:
čísloúčtu:
zastoupen

Dobřejovická
271 95783
c227195783

Objednatel

Obec Herink

se sídlem:
lČ:
čísloúčtu:
zastoupeno:

Do Višňovky 28,251 01 Herink
00 64 01 40

1

94, 252 43 Průhonice

Lukášem Novotným, jednatelem

starostou obce Karlem Zemanem

2. Předmět díla
2.1.

,,Náves obce Herink _ ZELEŇ", dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost
LV-plan, s.r.o.' lng. Lukáš VRBA, Sadová 609' 280 02 Ko!ín, lG: 289 26 838' odpovědný
projektant: lng. Lukáš VRBA, Sadová 609, 280 02 Kolín, cKAlT 00í084ía stavebniho
..., věetně rozšířenézáruky
povoIení
. ze
,,dokončovací práce následná péčepo dobu 5 Iet" dle nabídky ze dne 17.12.2018 viz. příloha

č.j...........

dne...

č.í

Dodávkou prací se pro účelytéto zakázky rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných
k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování
dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést
veŠkerépráce, sluŽby, dodávky a výkony, kteých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení,
provedení, dokončenía předání díla. Součástídodávky je rovněŽ dokumentace skutečného
provedení stavby (2 paré), zařizeni staveniště, skládky a zemníky pro realizaci vč. obstarání,
úhrady provozu zařizení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu vč. obstarání
a zajištěnípotřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby vč.
úhrady potřebných medií ''energií'', zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí,
osvědčenÍ, atestů, apod. včetně všech podkladů a vyplněných formulářů pro vydání kolaudačního
souhlasu

PouŽité materiály jsou základně stanoveny v projektu stavby. Pokud by se dodatečně ukázala
potřeba uŽít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci
písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez předchozího písemnéhosouhlasu
objednatele nesmí být pouŽity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu
stavby. Všechny materiály a výrobky pouŽité na stavbě, musí mít vlastnosti poŽadované dle
stavebních předpisŮ v platném znění.

2.3. Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířenípředmětu

díla
vyplývajícímz poŽadavků objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků
nebo rozšíření,ocenit jej podle čl. 3.2. a předloŽit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve
po jeho případnémodsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich Úhradu.
I

Pokud tak zhotovitel neučinÍ,má se za to, Že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu
plnění a v jeho ceně zahrnuty.

2.4'

Zhotovitel potvrzuje, Že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, Že jsou mu
známy veškerétechnické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel sije
vědom toho, Že nabídku učinil dle projektové dokumentace, kterou zkontroloval, tuto dokumentaci
povaŽuje za správnou a dostatečnou k provedenístavby a k úplnémunaceněnídíla s ohledem na
všechny předpokládané náklady.

3. Cena díla
3.1. Cena

díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními
stranami dohodnuta ve výši:

Gena dila:

Cena celkem bez DPH

678'175,- Kč

DPH 21o/o.
Cena včetně DPH

142.416'- Kč
820.592'_ Kč

Cena ,,dokončovacich prací - následná péčeza 5 let":
98.000,- Kč
20.580'- Kč
118.580'_ Kč

Cena celkem bez DPH
DPH 21o/o.
Cena včetně DPH:

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná' Cenu je moŽné překročit pouze za podmínek
stanovených ve smlouvě.

3.2.

Podkladem pro stanovení ceny jsou poloŽkové rozpočty na jednot|ivé stavební objekty. Rozpočty
jsou nedílnou součástísmlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné
do data ukončenídíla.

3.3. Zhotovitel potvrzuje, Že sjednaná cena obsahuje veškerénáklady (mimo vlastní dílo i např.
náklady na zfizeni, provoz, údÉbua vyklizení staveniště, náklady na vytyčenístávajících
podzemních inŽenýrských sítí,náklady na vytyčovacípráce spojené s výstavbou, náklady na
zpracování realizačníprojektové dokumentace, projektové dokumentace skutečného stavu
provedení díla, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné
realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy' Dále obsahuje dařl z přidané hodnoty a očekávaný
vývoj cen k datu předání díla.

3.4. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na
vědomi, Že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím
konečném vyčíslení(DPH).

3.5.

Podmínky, přijejichŽ splněníje moŽné překročit výši nabídkovéceny
Nabídkovou cenu je moŽné překročit v následujících případech:

V případě, Že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majícíchvliv na
výši nabídkovéceny (změna výše DPH).
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4. TERMíNY PLNĚNí
díle:

4.1

Zahájení prací na

4.2

Dokončeníprací (bez výsadby

15.04.2019

cibulovin):

30.06.2019

Výsadby cibulovin: v odpovídajícímvhodném agrotechnickém termínu pro výsadby cibulovin
(podzimní výsadba) dle klimatických podmínek, nejpozději do 31'12.2019
4.3.

Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen
-oyit
"harmonogram''), kteý je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo. V harmonogramu musi
uvedeny základnÍ druhy prací v členěníalespoň na jednotlivé díly, dále uzlové body a u nich
uveden předpokládaný termín realizace.

4.4

Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele
závazné.

4.5

,,Dokončovací práce následná péčepo dobu 5 let", termínem dokončeníserozumí5 let po řádném
předánídíla bez vad a nedodělku dle předávacího protokolu.

5. PLATEB]Ií poolvtíNKY, FAKTURACE
5.1

Jedenkrát za měsíc zhotovitel předloŽí objednateli soupis provedených prací a dodávek bez vad
a nedodělků oceněný dle č. 3 a po jeho odsouhlasenítechnickým dozorem objednatele (e povinen
se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručen) vystaví daňové doklady. Přílohou
daňové dokladu bude soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 30
kalendářních dní od data doručeníobjednateli. Faktury budou vystavovány na dokon8ené,
předané a zadavatelem pověřenou osobou převzaté celky, k nimŽ budou doručeny všechny
potřebné doklady vč' soupisu prací dle poloŽek oceněného výkazu výměr doplněné o přehled-,
dosud fakturováno,zbývá k faktur,acia procento plnění. Nedojde-limezioběma stranamik dohodě
při odsouhlasení mnoŽství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn
fakturovat pouze práce, u kteých nedošlo k rozporu.

5.2

Neodstraní - li zhotovitel reklamované vady ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této
částky uhradit jejich odstraněníjinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snžit celkovou
cenu díla.

5.3

Podmínkou pro závěrečnéodsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání
atestů a certifikátů pouŽitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací,
geometrický plán se zakreslením nových staveb, zpracování dokumentace skutečnéhostavu.

5.4

,,Dokončovací práce následná péčepo dobu 5 let" budou fakturovány roóně po předloŽenísoupisu
provedených prací a dodávek bez vad a nedodělků a dle rozpisu viz. příloha č.1

6. MAJETKoVÉ sANKcE, sMLUVttí porurY
6.'1

Smluvní strany se dohodly, Že objednatel můŽe uplatnit a zhotovitel bude platit objednateli
následující smluvní pokuty:
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6.1.1. Za prodlení stermínem předání díla vtermínu dle ěl.4.3. smlouvy, a to 10.000,kaŽdý den prodlení.

Kčza

6'1'2. Za nevyklizení staveniště vtermínech dle čl. 4.4' smlouvy, a to 5000'- Kč, za každý
započatý kalendářní den prodlení.

6.1

'3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených

6.1

.4. Za prodlení s termínem odstranění havárie'

a to 5000,- Kč za kaŽdou vadu nebo nedodělek a den prodlení'

v předávacím protokolu,

a to 5.000,- Kč za kaŽdý den prodlení

6.1.5. Za prodlení stermínem předání uzlových bodů díla vtermínu dle harmonogramu, a to
3.000,- Kč za každý den prodlení.

6.1.6' Pokud Zhotovitel poruší svou povinnost dle

čl. 8 odst. 8.3 této Smlouvy, je povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý případ porušení

6.1.7
6.1

.

Za prodlení s termínem odstranění reklamace, a to 5.000,-Kč za kaŽdý den prodlení

.8. Za prodlení s termíny dle čl. 1 1 .9 smlouvy, a to 10.000,-kč za kaŽdý započatý kalendářní
den prodlení'

6.2. V případě, Že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou
majetkovou sankci vůčizhotoviteli, je objednatel oprávněn odečísttuto částku z kteréhokoliv
daňového dokladu a jednostranně sníŽit o ni sjednanou cenu díla. NevyuŽije-li této moŽnosti'
uplatňuje objednatel uhrazení smluvní pokuty na zhotoviteli formou faktury.

6.3.

Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušléhozisku, které

mu vzniknou z důvodu na straně zhotovitele.

7. sTAVENlŠrĚ
7

.1.

objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 7 dnů před poŽadovaným zahájením prací,
pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Zhotovitelje

povinen zajistit řádné vytýčenístaveniště a během výstavby řádně pečovat o základní
směrové a výškovébody a to aŽ do doby předánídíla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady
zajistí i podrobné vytýčeníjednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.

7.3.

Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčenípodzemních vedení
na staveništi a bude dodžovat podmínky správců a vlastníkůtěchto sítípo celou dobu výstavby.

7.4. JestliŽe

v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní
podle
předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále
značky
zodpovídá za umísťování,přemíst'ování a udžování dopravních značek v souvislosti
s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně

i

dÍla.

7.5. Zhotovitelje

povinen udžovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
nečistoty
vzniklé jeho činností.Pokud během realizace díla dojde k poškození
odpady
stávajících objektů či okolních zařizení vinou zhotovitele , zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu
uvést do původníhostavu.

a
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v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné
zabezpečení.Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.6. Zhotovitel zajistí střeŽení staveniště a

7.7. objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních
pracích apod.

7.8.

Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetídíla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit
jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud
jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu
dle čl. 6.1.2' ato aŽ do vyklizení staveniště.

7.9. Provozní, sociální a

případně i výrobní zařízeni staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na
projekt, vybudování, zprovoznění, údžbu,likvidaci a vyklizení zařizeni staveniště jsou zahrnuty
ve sjednané ceně díla.

7

.10' Zhotovitel se zavazuje, Že po dobu výstavby zajistí bezpečný přístup pro obecní úřad, Hasičskou
zbrojnici a potraviny na adrese Do Višňovky s č.p 28, Herink 251 01, a bezpečný přístup pro
multifunkční hřiště na pozemku st.30/1

8. PRoVÁDĚttí oín
8.1

.

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době

8.2. objednatel, nebo jím pověřený zástupce, je oprávněn kontrolovat provádění díla' Zjistí-li
objednatel, Že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn
doŽadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl
řádným způsobem. JestliŽe zhotovitel díla tak neučiníaniv přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušenísmlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy
odstoupit.

8.3.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5 pracovních dnů
předem zápisem do stavebního.deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalšímpostupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-litak, je povinen na Žádost objednatele
odkýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasnépísemné vyzvání
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakýt. Bude-li v tomto případě objednatel
dodatečně poŽadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
objednatele. Pokud se však zjistí, Že práce nebyly řádně provedeny, nese veškerénáklady
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.4. Pokud se

v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdravi všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečíjejich vybavení ochrannými pracovnimi pomůckami. Dále se zhotovitel
zavazuje dodžovat bezpečnostní,hygienické či případnéjiné předpisy související s realizací díla'

8.5. Zhotovitel

8.6. Veškeréodborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na poŽádání objednatele
povinen předloŽit.

8.7. Zhotovitelje

povinen při realizaci díla dodrŽovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další
obecně závazné předpisy, které se týkajíjeho činností.Pokud porušením těchto předpisů vznikne
jakákoliv škoda, nese veškerévzniklé náklady zhotovitel.
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8.8. Zhotovitel se zavazuje

dodrŽovat při provádění díla veškerépodminky a připomínky vyplývající
z územníhořizení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli
Škoda, hradíji zhotovitel v plném rozsahu.

8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručíza

to, Že při realizaci díla nepouž|je Žádný materiál, o kterém je

v době jeho uŽití známo, Že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní,je povinen na písemnévyzváni
objednatele provést okamŽitě nápravu a veškerénáklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.10. Pokud činnostízhotovitele dojde ke způsobeníškody objednateli nebo jiným subjektům ztitulu
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo
jiných právních norem nebo vyplývajícíchz této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez
zbytečnéhoodkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to moŽné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady
s tím spojené nese zhotovitel.
8.11. JestliŽe zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a
informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní,nese
veškerédůsledky z toho plynoucí. objednatelje povinen rozhodnout o dalším postupu.

8.í2. Nebezpečíškody na díle nese po celou dobu provádění díla aŽ po jeho předání objednateli

zhotovitel. K podpisu smlouvy o dílo předloŽí zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, která bude
kýt rizika spojená sprováděnÍm díla a to pro případ věcných škod na dÍle až do výše smluvní
ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 5.000.000,-kč(slovy pět milionů
korun českých). Kč (škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdravi, okolním cizím majetku
apod.).

8.13. NepředloŽení pojistné smlouvy dle odst. 8.12. je důvodem k odstoupení od smlouvy.
8.14. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částístavby, která bude
objednateli předána na CD při předání stavby.

9. sTAVEBruí oeníx
9.1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník
v souladu s platnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro
plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovémpostupu prací, jejich jakosti,
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník
končípředáním a převzetím stavby'

9.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno

-

mimo jiné:

název, sídlo, lČ zhotovitele
název, sídlo, lČ objednatele
název, sídlo, lČ zpracovatele projektové dokumentace
název, sídlo, lČ firmy vykonávající technický dozor investora
přehled všech provedených zkoušek jakosti
seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
seznam dokladů a úředníchopatřenítýkajících se stavby

9.3. Zápisy do stavebního denÍku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vŽdy ten den, kdy byly
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo
stavbyvedoucího můŽe do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený
zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušnéorgány státnísprávy.

9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, kteý

učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce,
případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu
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připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, Že s uvedeným
zápisem souhlasí.

9.5. objednatel

nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do pěti pracovních dnů.

nepovaŽují za změnu smlouvy, ale slouŽí jako doklad pro
vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

9.6. Zápisy ve stavebním deníku se
9.7

'

Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě

1o.

PŘEDÁuí n PŘEVzErí oín

10'1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno
k předání. objednatelje pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem,
avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řizeni a řádně v něm pokračovat.
't0'2. JestliŽe zhotovitel oznámí objednateli, Že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízeníse
listi, Že dílo neni podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.
10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doloŽit u přejímacího řízenívšechny předepsané doklady dle
stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze
povaŽovat dílo za dokončenéa schopné předání.
10.4.

mimo jiné uvede i soupis vad
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

o průběhu přejímacího iÍzeni pořídíobjednatel zápis, ve kterém se

je povaŽováno za ukončenépo ukončenívšech prací uvedených v čl. 2. smlouvy, pokud jsou
ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené včl. 10' 3. smlouvy
a povrch všech pozemků tvořícíchstaveniště je vyčištěna uveden do předepsaného stavu. Pokud
jsou v této smlouvě pouŽity termíny ukončenídíla nebo předání, rozumí se tím den, Ve kterém
dojde k oboustrannému podpisu' předávacího protokolu.

í 0.5. Dilo

10.6. objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému uŽÍvaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit
tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla avšak nejpozději do
10 dnů od podpisu předávacího protokolu. Pokud zhotovitel neodstraní veškerévady a nedodělky
vdohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl.6.1'3. objednatel
není povinen převzít dílo vykazujícívady nebo nedodělky.
10.7. Vadou se pro Účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se
rozumÍ nedokončená práce oproti projektu stavby.

11.ZÁRUKY
11.1. Zhotovitel odpovidá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něŽ se vztahuje
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce 60 měsíců na provedené práce.
Po tuto dobu odpovídáza vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Smluvní strany se
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dohodly, Že objednatel je oprávněn uplatnit práva zvad kdykoliv v průběhu záruiní doby (bez
ohledu na to, kdy vadu zjistil, případně měl zjistit).
11.3. Záruč,nílhůta počínáběŽet dnem předání díla případně odstranění poslední vady

vyplývajícíhoz protokolu o předání a převzetí díla.

a nedodělku

11.4' objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci
objednatel uvede, jakým způsobem poŽaduje sjednat nápravu. objednatel je oprávněn
poŽadovat.

11.4'1.odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zaYizovacích předmětů,
apod.)
11.4.2' odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
11.4.3' Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
11.4.4. odstoupení od smlouvy.

11.5. Zhotovitelje povinen nejpozději do 5{i dnů po obdženíreklamace písemně oznámit objednateli,
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní,má se za to, Že reklamaci objednatele
uznává. VŽdy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento
termín nesmí být delší,neŽ 10 dnů od obdÉeníreklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel
reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady
odstraní.
11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemŽ i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záručnílhůty se povaŽuje za včas uplatněnou.
11.7. Nenastoupí-li zhotovitel kodstranění reklamovanévadyani do1S-ti dnůpoobdženíreklamace,
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11'8. JestliŽe objednatel vreklamaci. výslovně uvede, Že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdženíreklamace
(oznámení).
11.9. Na základě rozšířenídíla o ,,Dokončovací práce následná péčepo dobu 5 let" je zhotovitel povinen
džet po dobu 5 let záruky na veškerou výsadbu a v případě úhynu či zaschnutíjívyměnit do 30
pracovních dní v rámci odpovídajícíchagrotechnických lhůt pro dodávku a výsadbu rostlinného
matriálu.

í2.VYŠŠÍ
moc
12.1. Pro účelytéto smlouvy se za vyššímoc povaŽují případy, které nejsou závislé na smluvních
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání,
Živelné pohromy apod.
12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemoŽným v důsledku vyššímoci, strana, která se bude
chtít navyššímocodvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvyve vztahu kpředmětu, ceně
a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyššímoc právo
odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručeníoznámení.
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13.ZMĚNA SMLoUVY
'13.1.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvzeným ujednáním, výslovně

nazvaným "Dodatek ke smlouvě'' a očíslovaným podle pořadových čísel.Jiné zápisy, protokoly
apod. se za změnu smlouvy nepovaŽují. K platnostidodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém
obsahu.

13.2' Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránícířádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

'l3'3. odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání ztéto smlouvy
vyplývající,pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

-

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kteým je
stanovena cena díla.
Zhotovitel provede finančnívyčísleníprovedených prací a zpracuje "dílčíkonečný daňový
doklad."
Zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímupředání a převzetí díla'' a objednatel je povinen do
pěti dnů po obdženívýzvy zahájit "dílčípřejímaci řizení;' Po dílčímpředání a převzetí
provedených prací sjednají obě smluvní strany písemnézrušení smlouvy o dílo.

1

4.ZAV EREC NA USTANOVEN

I

í4.íVeškerédohody

učiněnépřed podpisem smlouvy a V jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem
podpisu smlouvy platnosti a to bez ohledu na funkčnípostavení osob, které předsmluvníjednání
učinily.

14.2 obě strany prohlašují, Že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
14.3 Tato smlouva je vyhotovena Ve čtyřech stejnopisech, z nichŽkaždá ze smluvních stran obdžídva.

14.4 obě smluvní strany prohlašují,Že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a
s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují,Že smlouva odpovídá projevu svobodné
vůle a byla odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran.
14.5 Tato smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy oběma stranami. Učinná je dnem přidělení
finančníchprostředků objednateli poskytovatelem dotace. V případě nepřidělení finančních
prostředků (dotace), anebo přidělení finančníchprostředků V nedostatečnévýši, můŽe
objednavatel bez dalšíhosmlouvu vypovědět. V tom případě se zhotovitel zavazuje, Že nebude
na objednateli vymáhat náhradu za jiŽ vynaloŽené prostředky, ušlý zisk, případně dalšínáklady
spojené s účastív zakázce malého rozsahu.

14.6 Dodavatel stavebních prací bere na vědomí, Že se podpisem této smlouvy, V souladu s
ustanovením s 2 písm. e) zákona č.32012001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě ve znění
pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finančníkontroly prováděné
v souvislosti s dodávkou stavebních pracíz veřejných výdajů nebo z veřejné finančni podpory.
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l5.SEZNAM PRILOH
NíŽe uvedené přílohy jsou nedílnou součástísmlouvy
Příloha č.'t - oceněný výkaz výměr (rozpočty)
Příloha č.2 - časový harmonogram průběhu prací
PřÍloha č'3 - projektová dokumentace
Příloha č.4 _ stavební povolení č.j...
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