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Zadávací dokumentace 

Základní podmínky a požadavky pro vypracování nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na stavební práce: 

„Modernizace sociálního zařízení ZŠ Rovečné“ 

zadávanou podle „Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ 

obce Rovečné 

 

 Vymezení plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je stavební akce: 

„Modernizace sociálního zařízení ZŠ Rovečné“ 

 

Předmět veřejné zakázky malého rozsahu je vymezen: 

Slepým rozpočtem 

 

     II. Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

 

Zahájení: 7. 7. 2016 

Dokončení: 31. 8. 2016 

Místo 

plnění: 

Rovečné č.p. 181 

 

III. Kvalifikační předpoklady 

Dodavatel veřejné zakázky malého rozsahu doloží splnění kvalifikačních předpokladů 

předložením těchto dokladů (v prosté kopii)  

1. Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. 

2. Čestné prohlášení o neexistenci daňových nedoplatků,  

3. Čestné prohlášení o neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

4. Čestné prohlášení uchazeče že:  

      - není v likvidaci 

- vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční 

řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl 

zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo 

nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 

nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

IV. Údaje o zadávací dokumentaci 

Zadávací dokumentaci tvoří: 

 Tato výzva k podání nabídky 

 Slepý rozpočet 
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V. Způsob hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny podle jednoho kritéria – nejnižší nabídková cena. 

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty. 

VI. Podmínky pro podání nabídky a ostatní náležitosti nabídky 

1. Nabídková cena bude zpracována v souladu se slepým rozpočtem. Oceněný soupis 

prací, obsažený ve slepém rozpočtu, bude nedílnou součástí nabídky uchazeče, tj. 

návrhu smlouvy o dílo. V tomto výkazu nesmí být uchazečem provedena žádná změna, 

vyjma doplnění cen. Nabídková cena bude uvedena v korunách českých. Nabídková 

cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), 

samostatně DPH 21% a nabídková cena celkem včetně DPH. 

2. Nabídková cena může být změněna za podmínek uvedených v „Obchodních 

podmínkách“ uvedených v čl. IX., těchto základních podmínek, které se stanou obsahem 

smluvního ujednání s uchazečem a budou bez úprav obsaženy v nabídce uchazeče.  

3. Nabídka bude závazně obsahovat tyto náležitosti: 

a) Doklady prokazující kvalifikaci, 

b) návrh smlouvy o dílo, který bude obsahovat „Obchodní podmínky“ stanovené 

zadavatelem, bez dalších úprav, které se stanou obsahem smluvního ujednání 

s uchazečem, návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem 

nebo za uchazeče. 

c) oceněný soupis stavebních prací a dodávek, zpracovaný dle požadavků této výzvy. 

4. Zadavatel vylučuje možnost variantního řešení. 

5. Nabídka bude předložena v českém jazyce, jednom originále, v písemné formě. 

6. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče a opatřena razítkem. 

7. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

8. Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese 

uchazeč. 

9. Lhůta pro doručení nabídky končí dne 5. 7. 2015 v 11,00 hod. Nabídka bude doručena 

na adresu Obec Rovečné, Rovečné 82, 592 65 v řádně uzavřené obálce opatřené na 

přelepu razítkem a na přední straně označené: NEOTVÍRAT – Veřejná zakázka – 

„Modernizace sociálního zařízení ZŠ Rovečné“. 

10. Prohlídka místa plnění bude umožněna dne 28. 6. 2015 v 10,00 hodin na místě samém. 
Sraz účastníků bude před hlavním vchodem budovy Obecního úřadu. 

 

VII. Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu a práva zadavatele 

1. Do hodnocení budou zařazeny pouze ty nabídky, které splní zadávací podmínky této 

veřejné zakázky z hlediska obsahu a úplnosti a budou-li předloženy ve stanovené lhůtě. 

Podané nabídky zůstávají vlastnictvím zadavatele. 

2. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, právo změnit nebo 

doplnit podmínky zadávacího řízení, právo zrušit soutěž, omezit rozsah předmětu 

zakázky a právo neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů. Žádný z uchazečů nemá ani 

v tomto případě nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním 

nabídky. 
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3. Zadávání této veřejné zakázky malého rozsahu se řídí směrnicí pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu obce Rovečné. Zadavatel výslovně upozorňuje, že na tuto 

veřejnou zakázku malého rozsahu nelze uplatnit postupy uvedené v zákoně č. 137/2006 

Sb., (dále jen „zákon“), neboť na ni v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona 

uplatňuje výjimku z působnosti zákona. Pokud jsou proto v této výzvě a ostatních 

dokumentech zadavatele použity pojmy shodné s pojmy zákona, nelze z takové 

skutečnosti jakkoliv vyvozovat, že je pro takový pojem zákon uplatňován, vyjma případů, 

kdy je to výslovně uvedeno. 

4. Vítězný uchazeč je povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy doklad o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti dle „Obchodních 

podmínek“ uvedených v čl. IX. těchto základních podmínek. Nepředložení dokladu o 

pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti a může být důvodem 

k nepodepsání smlouvy. 

 

VIII. Identifikační údaje a adresa zadavatele  

Obec Rovečné, 

Rovečné 82, 592 65 

IČO: 00295281 

Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Prudký 

e-mail: starosta@rovecne.cz 

tel.: 566 574 130, 724 185 923 

 

Příloha: slepý rozpočet 

 

 

IX. Obchodní podmínky 

 

Obchodní podmínky se stanou obsahem smluvního ujednání s uchazečem. 

 

 

S M L O U V A  O  D Í L O 

ID: 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci 

“ Modernizace sociálního zařízení MŠ Rovečné“ 

1. Smluvní strany 

Objednatel :    Obec Rovečné 

se sídlem:     Rovečné 82, 592 65 

zastoupený:    Ing. Miroslav Prudký, starostou obce 

zástupce pro věci technické:  Ing. Radek Skalník 

tel.:                566574130 

IČO:     00295281 
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bankovní spojení :    Komerční Banka, a.s. 

číslo účtu:     3625751/0100 

 

Zhotovitel:    ................................................ 

se sídlem:    ................................................ 

zastoupený:   ................................................ 

zástupce pro věci smluvní: ................................................ 

zástupce pro věci technické: ................................................ 

tel./fax:    ............................................... 

IČO:    ............................................... 

DIČ:    .............................................. 

bankovní spojení:   .............................................. 

číslo účtu:    .............................................. 

zápis v obchodním rejstříku: .............................................. 

 

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní 

strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 

způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení 

této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu 

nahradit. 

 

Prohlášení 

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 

bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 

stavebních prací.  

p r o h l a š u j e , 

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 

veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, není obec Rovečné při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění 

považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna 

v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň 

z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který 

uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. 

 

2. Předmět díla 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 

„Modernizace sociálního zařízení ZŠ Rovečné“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a 

zaplatit sjednanou cenu. 

Předmět díla bude proveden dle slepého rozpočtu. Bude proveden v souladu se 

specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci soutěže výše uvedené 

akce. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi 

specifikacemi v dokumentaci a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky 

upřesněny odpovědným zástupcem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být 

projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou.  

2.2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 

a) slepým rozpočtem 



  5 

b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,  

c) touto smlouvou, 

d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení. 

2.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 

výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, 

včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel splní podmínky pro 

provedení stavby stanovené dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel si zajistí zábor 

veřejného prostranství na vlastní náklady, pokud by byl potřeba. Veškeré vybourané hmoty 

zhotovitel bude průběžně odvážet na předem určené místo objednatelem. Zhotovitel si 

dohodne se statutárním zástupcem správce objektu, pokud má potřebu, uzamykatelné 

prostory. Zhotovitel si též zajistí na své náklady el. energii, vodu a soc. zařízení. Zhotovitel si 

bude jak pracovní dobu, tak pohyb svých pracovníků domlouvat se statutárním zástupcem 

správce objektu. Práce musí být přizpůsobeny potřebám obce Rovečné. Při provádění 

vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření, neboť se jedná o objekt 

veřejně prospěšný. Zhotovitel musí provádět denní hrubý úklid. Po skončení prací provede 

zhotovitel čistý úklid mokrou cestou. Pokud nebude tento úklid proveden, nebude dílo 

převzato a uhrazeno.   

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 

zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 

stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 

Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 

zhotovitel. 

2.5. Budou-li u předmětu díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, 

vyplývající z případného rozporu mezi specifikacemi zadávací dokumentace a výkazem 

výměr, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zjištění rozporu, provést soupis změn, 

doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro zpracování ceny 

díla, a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cen 

v místě a čase obvyklých a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. O těchto 

dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě. 

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto 

skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu 

odpovídajícím nerealizované části díla. 

2.8. Zhotovitel provede dílo pod svým jménem a na svou odpovědnost a obstará vše, co je 

k provedení díla potřeba. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu 

(poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele 

tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto 

ujednáním dotčeno.  

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

Zhotovitel je povinen před zahájením realizace díla provést kontrolu souladu výkresové části, 

textové části a kontrolu specifikací projektové dokumentace a zadávací dokumentace a 

upozornit písemně objednatele na případné rozdíly. Zhotovitel rovněž předloží před 

zajištěním materiálů a dodávek, potřebných pro provedení díla, doklady prokazující 

technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky 

zadávací dokumentace. Materiály a dodávky, které nebudou odpovídat požadavkům 

zadávací dokumentace, nesmí zhotovitel zabudovat do stavby. Pokud tak učiní, objednatel 

takové materiály a dodávky neuhradí. 
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3. Termín plnění, staveniště 

3.1. Místo zhotovení díla:  Rovečné č.p. 181 

3.2. Práce budou zahájeny:   7. 7. 2016 

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: 31. 8. 2016 

3.4. Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, 

uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, 

předání požadovaných dokladů, dokumentací, revizí a protokolů, dle této smlouvy a 

podepsání zápisu o předání a převzetí díla.  

3.5. Za nesplnění úplného dokončení a předání díla v termínu stanoveném v bodu 3.3. 

Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý 

započatý den prodlení.  

3.6. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky 

v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými 

okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. 

3.7. Staveništěm se rozumí prostor určený v bodě 3.1 nebo jiným dokumentem pro stavbu a 

pro zařízení staveniště. 

3.8. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům 

či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré 

případné poplatky. 

3.9. Zhotovitel provede dostatečným způsobem zakrytí zařízení, které není možno 

vystěhovat z prostor tak, aby nedošlo k jeho poškození. V případě poškození uhradí tyto 

škody zhotovitel.  

3.10. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět 

práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději dva dny před započetím prací. 

Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště.  

3.11. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na 

staveništi předepsaná platnými právními předpisy. Zabezpečí i veřejná prostranství dotčená 

pracemi.  

3.12. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavateli. 

4. Cena za dílo 

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 

změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 

dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 

z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 

veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. 

Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 

realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.  

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 

Cena díla bez DPH: …........................…,--Kč 

DPH 15 %: …........................…,--Kč 

Cena díla celkem s DPH činí: ............................…,--Kč 

slovy : …………………….........................………………………. korun českých 
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4.3.  Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících 

podmínek: 

4.3.1. Při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty  

V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané 

hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění.  

4.3.2. v případech stanovených v čl. 2.5 a čl. 2.7.  

Ve výše uvedených případech změny sjednané ceny bude vždy uzavřen písemný dodatek 

k této Smlouvě. 

5. Financování 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše 

fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím 

v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na 

zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel. 

Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce.  Nedojde-li mezi 

oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 

zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Provedené práce 

bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které 

slouží jako zádržné, bude vyplaceno: 

- do 30 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, případně do 30 dnů po doručení 

poslední faktury, pokud by podle tohoto dokladu doba splatnosti nastala později, nebo 

- do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady. 

5.3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 

objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 

objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem 

na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 

ustanovení § 106 a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 

zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 

považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 

zhotovitelem. 

5.4. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět ve faktuře název akce 

„Modernizace sociálního zařízení ZŠ Rovečné“. Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým 

fakturám soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh 

fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur 

s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, DPH, ceny vč. DPH, rekapitulaci 

dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného. 

5.5. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky 

za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení 

nevztahuje.  
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5.6. V případě, že smluvní straně vznikne nárok na majetkovou sankci dle této smlouvy, 

bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 

sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek majetkových sankcí je 30 

dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení. Pro případ neuhrazené 

pohledávky, spočívající v plnění úroků z prodlení dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, 

že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků.  Výše úroků bude stanovena v souladu 

s příslušným právním předpisem. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně 

započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit. 

6. Převzetí předmětu díla 

6.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 

smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit 

objednateli zejména: 

- protokoly ze všech provedených zkoušek a měření dle příslušných technických norem 

veškeré revizní zprávy – bez závad 

- doklady o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů (prohlášení o 

shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,…) 

- protokoly o výchozích kontrolách provozuschopnosti systémů a zařízení 

- protokoly o zaškolení obsluhy, návody k obsluze 

- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této 

smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a kopie záručních listů, 

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 

dokončené a schopné předání. 

6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 

kompletně dokončeného díla. 

6.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a  

nebude-li vykazovat žádné vady  bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout 

převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují. 

6.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou zejména odchylky v kvalitě a 

parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 

technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 

závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.  

6.5. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody k předmětu 

díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou 

zodpovědnost za škodu nebo zničení díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.  

6.6. K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávnění 

jednat v technických věcech dle této smlouvy. 

6.7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 

7. Ostatní podmínky smlouvy a pojištění odpovědnosti za škodu 

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude on ani osoba s ním propojená podílet na výkonu 

technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. 
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Výkonem technického dozoru stavebníka byli pověřeni Ing. Skalník Radek a Ing. Martin 

Schauer, kteří jsou oprávněni: 

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými 

normami a obecnými právními předpisy, 

- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky, 

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 

není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné 

vážné škody, 

- kontrolovat zakrývané konstrukce a dokončené práce. 

7.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 

prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 

zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 

řádné a včasné plnění smlouvy. 

7.3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 

v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

7.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 

nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

7.5. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 

kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 

pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 

dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 

nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

7.6. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 

nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 

dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má 

nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad 

v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok. 

7.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na 

požádání objednatele doložit.  

7.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 

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.  

7.9. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 

postupným prováděním prací.  

7.10. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 

provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 

domluvě. 

7.11. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného 

plnění minimálně  1 000 000 Kč. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli při 
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podpisu smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí 

součinnosti a může být důvodem k nepodepsání smlouvy. 

8. Odpovědnost za vady, záruční doba 

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 

záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 

právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 

Ustanovení § 2630 není tímto ujednáním dotčeno. 

8.2. Vzájemnou dohodou a v souladu s ustanoveními občanského zákoníku se stanoví 

záruční doba na dílo v délce 60 měsíců, přičemž veškeré dodávky strojů a zařízení, které 

nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, mají záruku shodnou se 

zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.  

8.3. Záruka zhotovitele za kvalitu díla začíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

8.4.Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 

příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. 

8.5.Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné 

odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může 

objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení 

písemného oznámení vad zhotoviteli. 

8.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace 

písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, 

a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na 

objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění 

reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami 

zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý den, o který nastoupí později. Náklady na 

odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich 

oprávněnosti nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 

14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu 

odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením 

jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční 

část předmětu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury. 

8.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 

jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, 

resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 

zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli 

s tímto související uhrazené smluvní pokuty. 

8.8. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 

úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění 

vady neprodleně, nejpozději do 24 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit 

objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 5 000 Kč za každý den, o který 

nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady 

zhotovitele zajistit nezbytná opatření. 

8.9. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je 

zhotovitel povinen objednateli uhradit do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 

1 000 Kč za každý započatý den prodlení. 
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8.10. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 

nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat 

osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce 

ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních. 

8.11. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného díla uhradí na svůj náklad zhotovitel 

objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury. Pro náhradu škody se smluvní 

strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 

9. Odstoupení od smlouvy 

9.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech: 

9.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů 

9.1.2. nepředložení záruční listiny za řádné provedení díla objednateli ani v dodatečně 

přiměřené lhůtě 

9.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě 

9.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě 

9.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 

prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 

objednatelem upozorněn 

9.1.6. opakovaným zaviněným nedodržením (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny) 

harmonogramu prací ze strany zhotovitele 

9.1.7. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 

dnů. 

9.2. Způsob odstoupení od smlouvy 

- smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 

povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále 

uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, 

který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 

10. Závěrečná ustanovení 

10.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 

strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.  

10.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k podpisu smlouvy. 

10.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 

zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 

zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné 

výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel 

uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného 

jednání narušujícího hospodářskou soutěž.  

10.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním 

účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná 

běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno 

zhotoviteli.  
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10.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém 

rozsahu této smlouvy. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy 

na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

10.6. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 

nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 

10.7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro 

objednatele a jeden pro zhotovitele. 

10.8. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran. 

 

Příloha: oceněný soupis prací 

 

 

V …………………, dne .............    V Rovečném, dne ………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….. …..   …………………….….…………………….. 

Ing. Miroslav Prudký 

Starosta obce Rovečné 

 

 


