SMLOUVA O DÍLO
A
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo dodavatele:

„OPRAVA VNĚJŠÍ DLAŽBY ZŠ ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76 ”
-------------------------------------------------------------------------

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále
jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l:
Se sídlem:
Zastoupený:
Bank. spojení
IČ:
DIČ:
Tel:
Email:

Základní škola Šternberk, Olomoucká 76
Olomoucká 76/2098, 785 01 Šternberk
Mgr. Zuzana Parmová, ředitelka
49434811 /0100
61989789
CZ 61989789
58512851, 721230580
zvs-sternberk@seznam.cz

a
D o d a v a t e l: ……………………
Se sídlem: ……………………………….
Kontaktní adresa: ……………………….
Zápis v OR u ………………………………..
IČO: …………..
DIČ: …………………
Telefon: ……………
e-mail: ………………….
Bankovní spojení: ………………………………………….
Číslo účtu: ……………………………..
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
…………………………………………………………
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: ………………………………………………..
ve věcech technických oprávněn k jednání:………………………………………………
stavbyvedoucí: jm, př., č. aut. ……………………...........................................................
1. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je dodání díla:
„OPRAVA VNĚJŠÍ DLAŽBY ZŠ ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76 ”
v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem dodavatele
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).
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2. Součástí díla je odborné vyhodnocení aktuálního stavu podkladu vnější dlažby statikem,
odstranění stávající vadné dlažby, odvoz suti, oprava podkladu dle doporučení statika,
zajištění proti vzlínání vlhkosti, osazení a řádné vyspárování konečné povrchové vrstvy protiskluzové, mrazuvzdorné dlažby. Veškerý materiál dle výše uvedené dokumentace ve
standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh
v České republice.
3. Dodavatel zajistí odborný posudek svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením
části díla může dodavatel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá
objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že dodavatel pověří provedením
některých činností jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní
firmu a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou
nabídkou dodavatele a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a
v souladu se zákonem.
4. Dodávkou díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech prací včetně dokončovacích
(spárování), dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou, jejichž provedení je
pro řádné dokončení díla nezbytné (odvoz suti).
5. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího
rozsahu, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a dodavatel je povinen na tyto
změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání se
týká i více dodávek, které vyplynou při realizaci předmětu smlouvy.
2. Podklady
1. Závaznými podklady k provedení díla jsou:
- Tato smlouva
- Zadávací dokumentace
- Nabídka dodavatele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým
rozpočtem ze dne …………., která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový
rozpočet“)
2. Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná
znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.
3. Cena díla
1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě
(dále jen „celková cena díla“).
2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v přílozecenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami,
stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v zadávací
dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:
Cena celkem bez DPH

…………... Kč

DPH

………….. Kč

________________________________________________________________

Celková cena díla vč. DPH

…………... Kč
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3. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně
rozsahu díla, bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení
změn bude dodavatelem použito jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech
v nabídce dodavatele.
4. Případné změny objemu dodávek u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou
být realizovány pouze na základě písemného dodatku.
5. Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:
a)

dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových
předpisů, majících vliv na cenu díla
b) objednatel bude písemně požadovat provedení dodávek, které nebyly součástí zadávacích
podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich dodavatel nemohl vědět a ani je
nemohl předpokládat.
Dodavatel bude fakturovat skutečně provedené dodávek a spotřebovaný materiál.
6. Změna ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.
7. V případě změn, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané dodávky v
položkovém rozpočtu.
8. V případě změn, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude stanovena cena
odkazem na jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě.
9. Navrhnuté materiály a výrobky je možno zaměnit za jiné, kvalitativně a funkčně stejné
jen po předchozím projednání s objednatelem.
4. Termín plnění
1. Termín zahájení od data účinnosti smlouvy
Přípravné práce od 11. 6. 2018
Realizace od 1. 7. do 31. 8. 2018
2. Termín předání nejpozději 31. 8. 2018
3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé
dodávky dle zadávací dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo
dokončeno, je-li provedeno v souladu se zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem.
Objednatel převezme dokončené dílo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky,
ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a
převzetí díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady o zkouškách a
revizích) budou předloženy dodavatelem objednateli do 5 dnů od předání díla.
5. Předání a převzetí díla
1. Dodavatel vyzve objednatele k jeho převzetí. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis
podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením případných vad a nedodělků.
2. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených
projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

Strana 3 (celkem 7)

3. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové
dokumentaci.
4. Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí
popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.
5. Dodavatel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do
10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků,
nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.
6. Záruční doba
1. Záruka na použitý materiál a dílo v délce nejméně 24 měsíců nebo dle záruk poskytovaných
výrobcem ode dne protokolárního předání a převzetí díla mezi dodavatelem a Objednatelem.
V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené
touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti
přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.
2. Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se
vztahuje záruka za jakost, odpovídá dodavatel v rozsahu této záruky.
3. Dodavatel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny
živelnými událostmi.
4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
5. Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit dodavateli e-mailem
nebo dopisem.
6. Dodavatel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo
mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo
z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele
uznává.
7. Dodavatel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných
objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace u
vad nebránících provozu v budově, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné
reklamace. Pokud se nedohodnou na jiném termínu.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou dodavatele, a že se na ni nevztahuje odpovědnost za vady,
resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen
uhradit dodavateli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
9. K zajištění závazků nepeněžité povahy požaduje zadavatel, aby vítězný účastník nejpozději
do 14 pracovních dnů od uzavření Smlouvy doložil bankovní záruku (dále jen „BZ“) za řádné
provedení díla ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH platnou po dobu realizace díla.
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7. Platební podmínky
1. Veškeré provedené dodávky na díle budou fakturovány na základě dílčích faktur. Dodavatel
doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis po položkách dle rozpočtu, který bude
odsouhlasen objednatelem.
Celková finanční částka bude řešena v rámci následné žádosti o platbu. Tzn., že veškerý tok
financí musí proběhnout dostatečně dopředu tak, aby bylo možné případné odchýlení se od
původního finančního plánu včas administrovat.
2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených Dodavatelem a
na základě konečné faktury. Dodavatel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací protokol a
soupis provedených dodávek a služeb po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí Dodavateli faktury do výše 90% celkové ceny díla bez DPH dle
čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno
po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků.
3. Splatnost faktur byla dohodnuta na 15 dnů ode dne doručení objednateli.
Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí
obsahovat tyto údaje:
 údaje Dodavatele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení
 číslo smlouvy a den jejího uzavření
 předmět díla
 číslo faktury
 fakturovanou částku
 datum uskutečnění zdanitelného plnění
 razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou
správnost faktury
 vzájemně odsouhlasený soupis provedených dodávek jako přílohu
4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené
v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji Dodavateli k doplnění. V takovém případě se
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené,
či oprávněně vystavené faktury objednateli.
8. Odpovědnost za škodu a sankce
1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
2. Za nedodržení termínu předání díla dle této smlouvy je Dodavatel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných
při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je Dodavatel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý týden a každou jednotlivou vadu.
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4. Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se přerušuje.
5. Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od
doručení vyúčtování Dodavateli či objednateli.
6. Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na
náhradu škody způsobené Dodavatelem v celém rozsahu.
9. Ostatní ujednání
1. Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě
bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.
10. Závěrečná ujednání
1. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu
zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.
2. Dodavatel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací díla v souladu
s platnou legislativou ČR.
a) uchovat dokumentaci díla, veškeré originály účetních dokladů a originály technické
dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky. Doklady budou
uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění
pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci.
b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly
účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické
realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky
nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou
dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a územní
samosprávy v ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo
financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a
certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů
dle předpisů ČR a EU),
c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám
při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim
poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady,
vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a
nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání
zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu
zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
e) poskytnout veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat
zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise,
Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a
certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů
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ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je Dodavatel dále povinen poskytnout
součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo
jim pověřeným osobám.
3. V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele, má právo odstoupit od
této smlouvy.
4. V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele, zavazují se
smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění
v závislosti na přidělených finančních prostředcích.
5. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a
souhlasí s ní.
6. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a
oboustranného podpisu.
7. Tato smlouva je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2
Dodavatel.
8. Dodavatel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 9. Ve všech
případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení
občanského zákoníku.
Přílohy:

č. 1 – Nabídkový rozpočet

Ve Šternberku dne
Za objednatele:

V ………………. dne
Za dodavatele:

______________________

________________________
název Dodavatele
jméno, příjmení, titul
funkce

Mgr. Zuzana Parmová,
ředitelka školy
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