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íloha . 2
eská republika - Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové M sto,
za kterou právn jedná PhDr. Marie Ševelová, editelka Územního pracovišt Ústí nad Labem,
na základ P íkazu generálního editele . 6/2014, v platném zn ní,
O: 69797111,
adresa pro zasílání písemností: Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, Mírové
nám stí 3129/36, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
(dále jen „objednatel"),
a
XY (k dopln ní)
se sídlem ...,
kterou zastupuje, ...
O ...,
DI ...,
zapsaná v obchodním rejst íku ...
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají podle ustanovení § § 2586 a násl., zákona . 89/2012 Sb., Ob anský zákoník, ve zn ní
zákona pozd jších p edpis , tuto

Smlouvu o dílo . .../2019
l. I.
edm t díla
Zhotovitel se zavazuje provést na svou odpov dnost a svým jménem, ádn a v as pro
objednatele dílo nazvané: „Úprava výtahu OTIS v objektu sídla ÚP Ústí nad Labem“.
edm tem pln ní díla je úprava výtahu OTIS C5SG0600 v budov Územního pracovišt Ústí nad
Labem. Dílo spo ívá v úprav výtahu a výtahové šachty tak, aby byla možná innost výtahu v
dob výpadku zásobování objektu elektrickou energií a byla možnost dopravy zejména osob s
omezenou schopností pohybu. A dále provedení požárního odd lení výtahové šachty od ásti
sloužící pro druhý osobní výtah (dále jen „dílo“). Bližší specifikace p edm tu díla jsou uvedeny
v p íloze „Technické posouzení“, která tvo í nedílnou sou ást této smlouvy.
l. II.
Místo a doba pln ní díla
1. Místem pln ní díla je stavba Ústí nad Labem, . p. 3129, stavba pro administrativu, která je
sou ástí parcely . 2520/7 v katastrálním území Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem.
2. Termín p edání místa pln ní díla (staveništ ) je max. 14 kalendá ních dn od nabytí ú innosti
této smlouvy.

3. Termín komplexního dokon ení díla je max. 60 kalendá ních dn
pln ní díla.

ode dne p evzetí místa

4. Dílo bude provád no bez p erušení innosti organiza ních složek státu a osob užívajících
stavbu v míst pln ní díla.
l. III.
Smluvní cena
1. Smluvní cena díla v etn dan z p idané hodnoty (dále jen „smluvní cena“) iní ... (k dopln ní)
.
2. Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše p ípustná a kone ná. V této cen jsou zahrnuty
veškeré náklady, výdaje, materiál, doprava, náklady za uložení, odvoz a zajišt ní likvidace
odpadu, revize, poplatky, pojišt ní, režie, provád ní pr
žného i provedení záv re ného
úklidu za všechny práce, služby, dodávky a jiné aktivity nebo innosti zhotovitele nebo jeho
poddodavatel .
3. D vodem zvýšení smluvní ceny nem že být ani dodate
zjišt ná pot eba prací, inností
nebo materiálu, leda by zhotovitel prokázal, že taková pot eba vznikla až po p evzetí zakázky
zcela bez jeho zavin ní nebo vyšší mocí.
4. Smluvní cenu je možné upravit pouze v souvislosti se zm nou da ových p edpis týkajících se
dan z p idané hodnoty, a to o výši, která bude odpovídat takové legislativní zm
.
5. V p ípad likvidace kovového odpadu se zhotovitel zavazuje vykoupit nebo zajistit vykoupení
tohoto odpadu. Zhotovitel nejpozd ji p i p edání dokon eného díla p edá objednateli podklad
pro vystavení faktury (nap . vážní lístek), na základ které zhotovitel zaplatí objednateli kupní
cenu vykoupeného odpadu.
l. IV.
Platební podmínky a fakturace
1. Smluvní cenu je objednatel povinen zaplatit bezhotovostn na základ faktury s náležitostmi
da ového dokladu vystavené zhotovitelem až po ádném p edání díla objednateli. Nezbytnou
sou ástí faktury je protokol o p edání díla bez vad a nedod lk podepsaný ob ma smluvními
stranami a písemné potvrzení o likvidaci odpadu.
2. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli k vystavení nové faktury, pokud faktura
nebude obsahovat náležitosti uvedené v p edchozím odstavci. Objednatel si dále vyhrazuje
právo vrátit fakturu zhotoviteli, pokud fakturovaná ástka p esáhne smluvní cenu stanovenou v
této smlouv nebo provedené dílo nebudou odpovídat kvalitou i rozsahem dílu podle smlouvy.
3. Faktura bude vystavena se splatností 28 kalendá ních dn ode dne jejího doru ení objednateli.
4. Platba za fakturu bude provedena bankovním p evodem na ú et zhotovitele.
5. Fakturace i platba budou provád ny v eské m
6. Zálohy objednatel neposkytuje.

v souladu s platnými da ovými p edpisy.

l. V.
Kontrola provád ní díla
1. Ve v cech technických je oprávn n jednat jménem objednatele Ing. Dalibor Skalka, tel:
737 240 591, e-mail: dalibor.skalka@uzsvm.cz.
2. Objednatel je oprávn n kontrolovat provád ní díla, v etn provád ní nep etržitého dohledu a
svolávat kontrolní dny v pr
hu provád ní díla. Ú ast zhotovitele na kontrolních dnech je
povinná. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze
smlouvy nebo obecn závazných právních p edpis nebo státní normy, je objednatel oprávn n
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady a dílo provád l ádným zp sobem. Jestliže
zhotovitel tak neu iní ani v dodate né p im ené lh , jedná se o podstatné porušení smlouvy,
které oprav uje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prov ení prací, které v dalším postupu
budou zakryty nebo se stanou nep ístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele
nejmén 3 pracovní dny p ed termínem, v n mž budou p edm tné práce zakryty. Neu iní-li
tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele práce, které byly zakryty, odkrýt svým
nákladem.
4. Pokud se objednatel ke kontrole p es v asné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel
oprávn n p edm tné práce zakrýt. Bude-li v tomto p ípad objednatel dodate
požadovat
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však
zjistí, že práce nebyly ádn provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací,
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
l. VI.
edání a p evzetí díla
1. Lh ta komplexního dokon ení díla bude ze strany zhotovitele spln na a dílo bude p edáno
objednateli až po odstran ní všech zjišt ných vad a nedod lk , a to dnem podpisu objednatele
do protokolu o p evzetí díla bez vad a nedod lk . Za objednatele podepíší protokol editelka
odboru Hospodá ské správy Územního pracovišt Ústí nad Labem a vedoucí odd lení
Hospodá ské správy Územního pracovišt Ústí nad Labem. Objednatel je povinen protokol o
evzetí díla podepsat nejpozd ji následující pracovní den po dni, ve kterém se p esv
il o
ádném odstran ní všech vad i nedod lk a provedení všech p edepsaných zkoušek a revizí.
2. P i podpisu protokolu o p evzetí díla bez vad a nedod lk je zhotovitel povinen na použité
materiály p edat veškeré atesty sledovaných parametr , záru ní listy a návody k údržb .
l. VII.
Záru ní doba
1. Zhotovitel poskytuje na veškeré ásti díla záruku v délce 36 m síc . Záru ní doba b ží ode
dne p edání ádn dokon eného díla bez vad a nedod lk objednateli. Po átek a konec
záru ní doby bude uveden v protokolu o p edání a p evzetí díla.
2. Záru ní lh ta neb ží po dobu, po kterou objednatel nemohl p edm t díla užívat pro vady díla,
za které zhotovitel odpovídá.
3. Zjistí-li objednatel v záru ní dob vadu díla, je povinen ji bez zbyte ného odkladu písemn
u zhotovitele reklamovat. V reklamaci musí být vada díla ádn popsána.
4. Za v as uplatn nou reklamaci díla se považuje reklamace odeslaná objednatelem nejpozd ji
v poslední den v této smlouv sjednané záru ní lh ty.

5. Nejpozd ji t etí pracovní den po doru ení písemné reklamace objednatele je zhotovitel povinen
dostavit se k protokolárnímu ohledání a posouzení vady reklamovaného díla. Tento protokol
musí obsahovat stanovisko zhotovitele, zda reklamovanou vadu uznává a termín jejího
bezplatného odstran ní dohodnutý s objednatelem i zda reklamovanou vadu neuznává.
6. Práce na odstran ní objednatelem ádn reklamované a zhotovitelem uznané vady díla je
zhotovitel povinen zahájit nejpozd ji druhý pracovní den po jejím uznání.
7. Nedostaví-li se zhotovitel k protokolárnímu ohledání a posouzení reklamované vady do
10 pracovních dn po doru ení reklamace i do 24 hodin v p ípad havárie nebo práce na
odstran ní objednatelem ádn reklamované a zhotovitelem uznané vady nezahájí do
10 pracovních dn po jejím uznání, je objednatel oprávn n zajistit odstran ní vady jiným
subjektem a vyú tovat vzniklé náklady zhotoviteli. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen hradit
do dne zahájení prací jinou osobou.
l. VIII.
Povinnosti zhotovitele a sankce
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpov dnost, v nejvyšší
kvalit , odpovídající ú elu smlouvy a právním p edpis m.
2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu pln ní smlouvy respektovat ustanovení této smlouvy,
dodržovat p íslušné právní p edpisy, normy a technologické postupy. Zhotovitel odpovídá za
dodržení všech p edpis , týkajících se bezpe nosti práce a ochrany zdraví p i práci a požární
ochrany. Zhotovitel je povinen v p ípadech, kdy to bude vyžadovat bezpe nost práce nebo
ochrana života, zdraví a majetku, zajistit p ed zahájením díla pot ebné úkony pro jejich
zabezpe ení, v etn postupu vyplývajícího z § 101, odst. 3, zákona . 262/2006 Sb., zákoníku
práce, ve zn ní pozd jších p edpis (p edání informací o rizicích a provedených opat eních
proti nim zadavateli, a to neprodlen po zjišt ní a vyhodnocení takových rizik).
3. Zhotovitel je povinen na své náklady a na svou odpov dnost v pr
hu realizace p edm tu
smlouvy udržovat istotu a po ádek ve všech prostorách a prostranstvích, které budou
v souvislosti s pln ním díla zne išt ny, a dále se zavazuje provést záv re ný úklid t chto
dot ených prostor a prostranství.
4. Zhotovitel je povinen zajistit staveništ proti úniku prachu mimo staveništ . Zhotovitel nesmí
v ú edních hodinách ú ad umíst ných v míst pln ní díla vykonávat práce se zvýšenou
hladinou hluku a p enosem vibrací.
5. Zhotovitel musí p i provád ní díla zohlednit skute nost, že místo pln ní díla se nachází
v centru m sta Ústí nad Labem. Musí proto zp sob provád ní díla p izp sobit charakteru
okolní zástavby, závazným pravidl m statutárního m sta Ústí nad Labem a obecn závazným
pravidl m pro soužití ob an .
6. Zhotovitel se zavazuje odvést a zajistit likvidaci všech odpad a ne istot vzniklých jeho
pracemi p i pln ní p edm tu této smlouvy v souladu s p íslušnými právními p edpisy. Odpad
vzniklý p i pln ní p edm tu této smlouvy bude neprodlen odvážen na skládku. P vodcem
odpadu, který p i pln ní p edm tu této smlouvy vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za
íd ní odpad dle Katalogu odpad stanoveného právním p edpisem a je povinen zajistit
likvidaci tohoto odpadu postupem dle p íslušných právních p edpis .
7. Zhotovitel prohlašuje, 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.
8. Zhotovitel je povinen zajistit si pro provedení díla nezbytný materiál a zavazuje se provést dílo
za použití pouze nového materiálu.

9. Veškeré pot ebné ná adí si je povinen zajistit zhotovitel sám v pot ebné kvalit .
10. Zhotovitel odpovídá za škody zp sobené vadností díla.
11. V p ípad , že zhotovitel použije by i jen k pln ní ur ité ásti díla poddodavatele, odpovídá
objednateli za pln ní poskytnuté poddodavatelem, jako by toto pln ní poskytoval zhotovitel
sám.
12. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti smlouvy sjednáno pojišt ní povinnosti
zhotovitele nahradit škodu t etí osob , a to s limitem pojistného pln ní minimáln ve výši
500 000 K a mít zaplacené pojistné. V p ípad , že dojde k porušení této smluvní povinnosti,
zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 K . Úhradou smluvní
pokuty není dot eno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši p esahující
smluvní pokutu.
13. Zhotovitel je pln odpov dný za zvolený postup a dodržení kvality a bezpe nosti pln ní
a dodržení termínu pro komplexní dokon ení p edm tu této smlouvy (díla) a jejího
protokolárního p edání objednateli bez vad a nedod lk .
14. Zhotovitel nese plnou odpov dnost za škodu zp sobenou objednateli v souvislosti s pln ním
edm tu této smlouvy a je povinen jakoukoliv škodu objednateli uhradit. Výše náhrady škody
nebo výše sankce není omezena.
15. V p ípad prodlení zhotovitele s povinností zpracovat celé dílo bez vad a nedod lk a p edat
jej objednateli ve sjednané lh , a to z d vod ležících na stran zhotovitele, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 K , a to za každý kalendá ní den
prodlení až do ádného spln ní závazku, nejvýše však ve výši 500 000 K . Zaplacením
smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.
16. Smluvní pokuty jsou splatné ve lh , která bude zhotoviteli oznámena ve výzv objednatele
k zaplacení, p emž tato lh ta nebude kratší než 15 dn ode dne odeslání výzvy k úhrad
zhotoviteli.
l. IX.
Povinnosti objednatele
1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu ve výši a zp sobem sjednaným v této
smlouv a p evzít hotové dílo bez vad a nedod lk .
2. Objednatel je povinen zajistit p ístup do místa pln ní díla dle dohody se zhotovitelem, a to
denn 7 dní v týdnu a umožnit p ipojení zhotovitele na zdroje elektrické energie a zdroje vody
z rozvod uvnit stavby.
3. Objednatel je povinen bez zbyte ného odkladu sd lit zhotoviteli na jeho vyžádání veškeré další
informace nezbytné pro spln ní p edm tu této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli z jakékoli neoprávn
neuhrazené ásti faktury
zhotovitele (v etn dan z p idané hodnoty) úrok z prodlení ve výši stanovené p íslušným
na ízením vlády, kterým se stanoví výše úrok z prodlení.
l. X.
Záv re ná ustanovení
1. V souvislosti s možnými úpravami státního rozpo tu je objednatel oprávn n zastavit pr
h
pln ní díla anebo smlouvu vypov
t, a to bez jakékoliv sankce i náhrady za nedokon ené

pln ní. Výpov
je ú inná okamžikem jejího doru ení zhotoviteli. Objednatel se zavazuje, že
díl í pln ní poskytnuté p ed dnem ukon ení smlouvy uhradí v souladu se smlouvou.
2. Objednatel m že smlouvu vypov
t z jakéhokoliv d vodu, resp. bez udání d vodu, a to
s výpov dní dobou 1 m síc ode dne doru ení výpov di zhotoviteli. Objednatel se zavazuje, že
díl í pln ní poskytnuté p ed dnem ukon ení smlouvy uhradí v souladu se smlouvou.
3. Neshodnou-li se smluvní strany na výši díl ího pln ní podle p edchozích odstavc , bude
stanovena soudním znalcem. Náklady na znale né uhradí zhotovitel. Movité v ci, u nichž
neprob hla vým na (oprava), p edá zhotovitel objednateli v p vodním stavu.
4. Prodlení zhotovitele se spln ním povinnosti p edm tu pln ní, a to o více jak 14 kalendá ních
dn , bude považováno za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele; v takovém
ípad je objednatel oprávn n odstoupit od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je ú inné
okamžikem doru ení písemného odstoupení od smlouvy zhotoviteli. Odstoupení od smlouvy se
nedotýká povinnosti zhotovitele hradit smluvní pokutu ve výši stanovené ke dni odstoupení.
5. Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že objednatel v rámci transparentnosti zve ejní smlouvu
(v etn p ípadných dodatk ) na internetových stránkách objednatele.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu ob ma smluvními stranami a ú innosti
dnem, kdy bude dodavateli doru eno ze strany zadavatele písemné oznámení o vydání
Stanovení výdaj na financování akce Ministerstvem financí a o uve ejn ní této smlouvy
v registru smluv podle zákona . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých
smluv, uve ej ování t chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zn ní
pozd jších p edpis . Zve ejn ní smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
7. Zm ny i dopln ní smlouvy je možné init výhradn formou písemných, vzestupn
dodatk ke smlouv podepsaných zástupci smluvních stran.
8. Smlouva je vyhotovena ve
objednatel a jeden zhotovitel.

íslovaných

ty ech stejnopisech s platností originál , z nichž t i obdrží

9. Smluvní strany si smlouvu p etly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním. Na d kaz svého
souhlasu p ipojují své podpisy.
V Ústí nad Labem dne

V ... dne ...
XY

eská republika-Ú ad pro zastupování
státu ve v cech majetkových

...........................................................
PhDr. Marie Ševelová
editelka Územního pracovišt
Ústí nad Labem
ílohy:
dle textu
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