Město Borohrádek
Husova 240, 517 24 Borohrádek

Č.j.: 766/2020/MUBK/Mach
Borohrádek 26. 11. 2020
Město Borohrádek zveřejňuje podle Pravidel pro zadání zakázek malého rozsahu
schválených dne 16. 12. 2019, pod bodem 17 Zastupitelstvem města Borohrádek, dle jejich
čl. 7, bod 10., záměr zadat veřejnou zakázku: „Stavební úpravy komunikace a chodníku
v ul. Partyzána Petra v Borohrádku “ dodavateli uvedeném v návrhu smlouvy o dílo:
Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku
SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Objednatel:
Město Borohrádek:
se sídlem:
zastupující:
IČ
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu
Tel.
E-mail

:
:
:
:
:
:
:
:

Husova 240, 517 24 Borohrádek
Mgr. Martin Moravec, starosta města
00274739
CZ00274739
Česká spořitelna a.s.
1118159329/0800
+420 494 381 602
podatelna@mestoborohradek.cz

:
:
:
:
:
:
:
:

Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Martin Žítek, jednatel společnosti
25968807
CZ25936807
Komerční banka a.s., pob. Hradec Králové
27-2035340207/0100
+420 495 401 592
info@matex.org

(dále jen jako „Objednatel“)

Zhotovitel:
MATEX HK s.r.o.
se sídlem:
jednající
IČ
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu
Tel. / Fax
E-mail
(dále jen jako „Zhotovitel“)
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I.

Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s názvem „Stavební úpravy komunikace a
chodníku v ul. Partyzána Petra v Borohrádku.“. Provedení díla zahrnuje realizaci opravy veřejného
osvětlení, opravu chodníků a komunikací, a to vše v souladu se soupisem prací ze dne 11.11.2020,
která je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1.

1.1. Rozsah předmětu díla
1.1.1.

Předmětem díla je realizace opravy veřejného osvětlení, opravy chodníků a
komunikací (dále také „předmět plnění“ či „dílo“).

1.1.2.

Rozsah předmětu plnění je specifikován soupisem prací ze dne 11.11.2020.
II. Termíny plnění

Realizace:
Předpokládaný termín zahájení prací:

bezodkladně po podpisu této smlouvy

Termín dokončení díla:

31.3.2021

Počátek běhu záruční lhůty:

den následující po dni, ve kterém dojde
k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném
předání a předání a převzetí díla

2.1. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt
2.1.1 Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu
pro dokončení prací, předloží svůj návrh na změnu Lhůty pro dokončení prací Objednateli
k projednání.
2.1.2

Prodloužení Lhůty pro dokončení prací je možné v důsledku objektivně
nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.

2.1.3

O případném prodloužení Lhůty pro dokončení prací musí být sjednán písemný Dodatek
ke Smlouvě, jinak je neplatné.

2.1.4 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se práce provádí, nejsou
důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení prací.
III. Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny
3.1.

3.2.

Výše sjednané ceny
Cena díla celkem bez DPH:

5 948 299,11 - Kč

Samostatně DPH

1 249 142, 81- Kč

Cena díla vč. DPH

7 197 441,92- Kč

Obsah ceny

3.2.1 Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem zpracovaného soupisu prací ze dne
11.11. 2020, která je zpracována na základě podkladu předaného Objednatelem
Zhotoviteli, a který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.
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3.2.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vč. zisku) Zhotovitele nezbytné k řádnému a
včasnému provedení díla.
3.2.3 Zhotovitel se před podpisem Smlouvy o dílo seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami
svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele
vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
3.3.

Podmínky pro změnu ceny za dílo
3.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních
a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
3.3.1.1. Pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení prací
dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti,
3.3.1.2. Pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které
nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel ani Objednatel je
nezavinili ani nemohli předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv
na sjednanou cenu.
3.3.1.3. Bude-li Objednatel písemně požadovat provedení prací, které nebyly
obsaženy v zadání (vícepráce) a naopak, nebude-li Objednatel požadovat
některé práce, které byly v zadání obsaženy (méněpráce).
3.3.2. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a
podléhají smluvnímu schválení obou stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je
stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
3.3.3. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu
díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán
s Objednatelem. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelem jak po stránce
technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství
nebo kvalitě prováděných prací, zpracovat změnový list, který je podkladem
pro zpracování dodatku Smlouvy.
3.3.4. Zhotovitel ocení veškeré dodatečné práce a činnosti jednotkovými cenami
z oceněného soupisu prací, který je přílohou této Smlouvy. Tam, kde nelze použít
popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací Zhotovitele.
Tyto kalkulace budou odsouhlaseny Objednatelem.
3.3.5. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh
dodatku k této Smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese
připomínky do 5-ti kalendářních dnů od doručení návrhu.
3.3.6. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím
realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

IV.
4.1.

Zálohy
4.1.1

4.2.

Platební podmínky

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

Postup plateb
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4.2.1

Cena za dílo bude uhrazena Objednatelem na základě daňového dokladu (faktury)
vystaveného Zhotovitelem po podpisu předávacího protokolu, tj. po dokončení a
předání díla bez vad a nedodělků.

4.2.2

Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu předávacího protokolu
oběma smluvními stranami.
4.2.3

4.3.

Platba bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti.

Lhůty splatnosti
4.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 kalendářních dnů
ode dne doručení daňového dokladu Objednateli.

4.4.

Náležitosti daňových dokladů (faktur)
4.4.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. DPH bude
počítáno podle zákona platného v den uskutečnění zdanitelného plnění.
4.4.2. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování – konečnou fakturu – do 10 kalendářních dnů
od předání a převzetí díla.
V.

5.1.

Sankční ujednání

Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
5.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení prací je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských)
za každý i započatý den prodlení.

5.2.

Úrok z prodlení
5.2.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je
povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i
započatý den prodlení.

5.3.

Způsob vyúčtování smluvní pokuty
5.3.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné
písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které
k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové
výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
5.3.2. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je
povinna písemně sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní
pokuty či úroku z prodlení neuznává.
5.3.3. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke
kterékoliv splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli. Zhotovitel bude úhradu
smluvní pokuty po Objednateli požadovat na základě vystaveného daňového dokladu.

5.4.

Lhůta splatnosti smluvních pokut
5.4.1. Strana povinná musí uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději
do 14 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
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5.5.

Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
5.5.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody
způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
VI.

6.1.

Staveniště

Předání a převzetí Staveniště
6.1.1. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k předání a převzetí staveniště.
K předání a převzetí staveniště dojde do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy
Zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.2.

Stávající podzemní inženýrské sítě
6.2.1. Objednatel při přípravě stavby a Zhotovitel při provádění montážních prací je povinen
dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků stávajících známých
inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

6.3.

Užívání staveniště
6.3.1. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
6.3.2. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů a
nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý
z jeho činnosti nebyl umísťován mimo Staveniště.
6.3.3. Za provoz svých pracovníků na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

6.4.

Podmínky bezpečnosti, hygieny a ochrany životního prostředí na Staveništi
6.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická
opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem
stanoveným příslušnými předpisy a v rámci rozsahu své dodávky.

VII.
7.1.

Provádění díla

Použité materiály a výrobky
7.1.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla dle soupisu prací, je povinen opatřit
Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří
Objednatel.
7.1.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál,
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je
povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady
s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití
nezbytná podle příslušných předpisů.

7.2.

Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
7.2.1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování předpisů v místě
provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese
odpovědnost Zhotovitel.
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7.3.

Dodržování zásad ochrany životního prostředí
7.3.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí
nežádoucím vlivům prováděných prací na okolní prostředí a je povinen dodržovat
veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavební
činnosti na životní prostředí.

7.4.

Odpovědnost za škodu a povinnost nahradit škodu
7.4.1.

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím
osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze
zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné,
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

7.4.2.

Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností
na straně Zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli,
je povinen uhradit Zhotovitel.

7.4.3.

V případě, že Objednatel způsobí škodu Zhotoviteli, je povinen ji Zhotoviteli uhradit.

7.4.4.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo
provádějí.
VIII.

8.1.

Předání a převzetí díla

Organizace předání díla
8.1.1. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo bude realizovat.
8.1.2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
8.1.3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast
pokládá za nezbytnou.
8.1.4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla a podepsání posledního zápisu o
předání a převzetí díla a předání veškerých dokladů.
8.1.5. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí díla elektronicky. Výzva k převzetí díla bude
Objednateli doručena nejpozději v termínu dokončení díla.
8.1.6. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5 kalendářních dnů
po obdržení výzvy Zhotovitele. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě
zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu je dokončit, a to
nejpozději do 5 kalendářních dnů od zahájení.
8.1.7. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci
obou smluvních stran. Zápis bude případně obsahovat též soupis zjištěných Vad a
způsob a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění.
IX.

Záruka za jakost

9.1. Odpovědnost za vady díla
9.1.1.

Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za
Vady díla zjištěné v záruční době.

9.1.2.

Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věcí
předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení
Stránka 6

odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a
Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za Vady způsobené
dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na
nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval
nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl
zjistit.

9.2.

9.1.3.

Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší
mocí.

9.1.4.

Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací jak vlastními pracovníky, tak i za
kvalitu prací prováděných jeho Poddodavateli. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem
k tomu, co Zhotovitel sám dodal, zavázán se Zhotovitelem společně i nerozdílně
Poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že Vadu způsobilo jen rozhodnutí
Zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor.

9.1.5.

Zhotovitel odpovídá za skryté Vady po dobu záruční doby.

Délka záruční doby
9.2.1.

Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce:36 měsíců na montážní práce, 60
měsíců na stavební práce.

9.2.2.

Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků
nebránících užívání provozu a užívání.
X.

Změna smlouvy

10.1. Forma změny Smlouvy
10.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocněnými.
10.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle
pořadového čísla dodatku Smlouvy.
10.1.3. Zhotovitel vyhotoví písemný návrh Dodatku k této Smlouvě. Objednatel návrh
Dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 5 pracovních dnů od doručení
návrhu.

XI.

Závěrečná ustanovení

11.1.

Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

11.2.

Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných, vzestupně číslovaných
dodatků, podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran.

11.3.

Strany se dohodly, že se tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

11.4.

Smlouva je vyhotovena
po jednom vyhotoveních.

11.5.

Nedílnou součástí této Smlouvy je soupis prací ze dne 11.11.2020 (příloha
č. 1).

ve

dvou

stejnopisech,

V Borohrádku dne ………... 2020

z nichž

každá

strana

V Hradci Králové dne ……….. 2020
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obdrží

………………………………….
za Objednatele
Mgr. Martin Moravec, starosta

……………………………………
za Zhotovitele
Martin Žítek, jednatel
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Martin Moravec, starosta, v.r.
Vyvěšeno:

Sejmuto:
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