SMLOUVA o DÍLO
„uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisu (dálejen,“OZ )
v souvislosti s realizaci stavby
„Sanace skladby podlah v MŠ Velká Chuchle“

Městská část Praha — Velká Chuchle
se sídlem: U Skály 262/2, 159 00 Velká Chuchle

IČO: 002 31 185
DIČ: CZ00231185, registrovaný plátce DPH
Zastoupené: Mgr. Lenkou Felix, starostkou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, as.

dále jen „objednatel“

KVS stavebni, s.r.o.
se sídlem: Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

IČO: 289 82 703

DIČ: CZ28982703, registrovaný plátce DPH
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. C, vložka 157709
jednající:
Jiřím Mítttelbachem jednatelem společnosti
Markem Košarištlanem jednatelem společnosti
Maska obchodní banka a 3.

dále jen „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel jsou dále uvadéni společně jako „smluvní strany“, nebo kterýkoli z nich samostatné
jen jako „smluvní strana")

|.
Uvodni ustanoveni

1. Objednatelí je svěřena sprava nemovitosti č.p. 456 v k.ú. Velká Chuchle, obec Praha.
2. Objednatel má zájem o realizaci stavby označené jako „Sanace skladby podlah v MŠ Velká Chuchle“.

II.

Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených
touto smlouvou
provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo, jehož předmětem je:

„Sanace skladby podlah v MŠ Velká Chuchle“.
2. Rozsah předmětu díla, které je zhotovitel dle této smlouvy povinen provést, je podrobně
vymezen v
podkladech pro provedení díla, které jsou uvedeny v čl. ll|. této smlouvy.
3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dokončené dilo převzít a zaplatit zhotovitel
i za jeho provedení
včas cenu díla sjednanou v této smlouvě.

Ill.
Podklady pro provedení díla
1. Podklady k provedení díla, které jsou součástí této smlouvy, se rozumí:
a) Cenová nabidka zhotovitele, která je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle podkladů k provedení díla uvedených v odst. 1 tohoto
článku smlouvy.
3. Vpřipadě rozporu mezi jednotlivými podklady pro provedení díla, je zhotovitel povinen
na tyto rozpory
objednatele bez zbytečného odkladu upozornit. Do doby odstraněni těchto rozporů objednat
elem je zhotovitel
povinen přerušit provádění díla. O tuto dobu přerušení provádění díla se prodlužuje termín
pro dokončení a
předání díla dle čl. IX. odst. 1 této smlouvy.

4. Jakékoliv změny díla je možné provádět pouze na základě předchozí písemné dohody
smluvních stran.
5. Na základě požadavku objednatele na provedení prací a dodávek nezahrn
utých vdíle tak, jak je
specifikováno v čl. ll. této smlouvy (dále jen „vícepráce“), provede zhotovitel tyto práce
a dodávky poté, co se
smluvní strany písemně dohodnou na jejich obsahu, rozsahu a ceně a na době, o níž
bude prodloužena lhůta
pro dokončení díla dle čl. lX. odst, 1 této smlouvy. Smluvní strany si sjednály, že takovout
o dohodu o provedení
víceprací lze uzavřít pouze ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

IV.
Doba a misto plnění
1. Smluvní strany sjednávají tyto termíny pro:
a) zahájení provádění díla:
1.7.2020
b) dokončení a předání díla: 23.8.2020
2. Místem provádění díla je objekt č.p. 456, na pozemku č. parc. 416/34, v k.ú. Velká Chuchle.
V.

Způsob provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle této smlouvy a pokynů objednatele.

2. Při provádění díla nebo jeho části subdodavatelem odpovídá zhotovitel stejně jako by dílo prováděl
sám.
3.

Vpřipadě, kdy zhotovitel jako odborná osoba zjistí při provádění díla vyskyt skutečno
sti, které jsou

v nesouladu s obecně platnými právními předpisy, či případy kdy hrozí nebezpečí vzniku škod na majetku či
zdraví, bez ohledu na to, kdo tuto skutečnost zapříčinil, je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat
objednatele. V případě hrozici škody na zdraví či na majetku, je zhotovitel povinen za účelem jejího odvrácení
zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení a možnostem zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen opatřit veškeré věci potřebné k provedení dila.

5. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které
jsou specifikovány v objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatné objednatelem
schváleno. V opačném případě je zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení ze staveniště či z díla odstranit a
nahradit je na své náklady za takové, které splňují požadavky podle předchozí věty. Pokud tak neučiní je
objednatel oprávněn tyto odstranit a nahradit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je zhotovitel povinen
předložit — tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
6. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří ke zhotovení
díla, je až do doby jejich zabudování do zhotovovaného díla zhotovitel.

VI.
Cena díla

1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran a činí: 619 979,61 Kč (slovy: šest set devatenáct tisíc
devět set sedmdesát devět korun českých a šedesát jedna haléřů) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „cena

dila“).
2, K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy účinnými k
datu uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Podrobný rozpočet ceny díla je uveden v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
4. Cena díla je cenou pevnou, která je platná po celou dobu provádění díla. Cena díla zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele související s provedením, řádným dokončením a předáním kompletního a funkčního díla objednateli.

VII.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude zhotoviteli cenu díla hradit postupně formou úhrad dílčích
plnění zhotovitele na základě soupisu provedených prací a dodávek odsouhlasených objednatelem za příslušný
kalendářní měsíc, přičemž cena provedených prací a dodávek bude stanovena na základě rozpočtu ceny díla,
který tvoří přílohu č. I této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vždy vyhotoví soupis provedených prací a dodávek za příslušný
kalendářní měsíc, který bude obsahovat rozsah a cenu provedených prací a dodávek, a předá jej objednateli
k odsouhlasení. Objednatel se zavazuje soupis provedených prací a dodávek posoudit do 5 dnů ode dne jeho
obdržení a v téže lhůtě jej bud' odsouhlasit písemným potvrzením tohoto soupisu, nebo uvést, které práce a
dodéwky nebyly dle jeho názoru zhotovitelem provedeny. Nevyjádři-li se objednatel v uvedené lhůtě, má se za
to, že soupis odsouhlasil. To nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za případné vady, Objednatel je oprávněn
odmítnout odsouhlasení soupisu prací a dodávek pouze v případě, že v něm uvedené práce a dodávky (nebo

některé z nich) nebyly zhotovitelem fakticky provedeny nebo jejich cena neodpovídá rozpočtu ceny dila, který
tvoří přílohu č.1 této smlouvy. V takovém případě zhotovitel soupis upraví Odmítne-li objednatel soupis prací a
dodávek odsouhlasit v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací na díle až do

doby, než se smluvní strany dohodnou na rozsahu provedených prací a dodávek nebo do doby než objednatel
soupis odsouhlasí, Lhůty pro provádění díla uvedené v čl, IV. odst. 2. této smlouvy a termín pro dokončení dila
dle čl. IX. odst. 1. této smlouvy se v takovém případě prodlužup o dobu, po kterou byly práce na díle zhotovitelem
takto přerušeny.
3. Odsouhlasením soupisu provedených prací a dodávek objednatelem vzniká právo zhotovitele vyfakturovat
odsouhlasenou cenu dílčího plnění.
4. Smluvní strany se dohodly, že cena dílčích plnění bude objednatelem hrazena ve výši 90% z fakturovaně
částky. Zbývajících 10% z fakturovaně částky bude sloužit jako zádržné a bude zhotoviteli uhrazeno na základě
konečně faktury vystavené zhotovitelem po odstranění případných vad díla uvedených v předávacím protokolu
po podpisu závěrečného předávacího protokolu.
5. Všechny daňové doklady musí vždy obsahovat náležitosti dané právními předpisy.
6. Faktury formálně či věcně vadně nebudou objednatelem zaplaceny a budou zhotoviteli vráceny k opravě a
přepracování, V takovém případě se vylučuje odpovědnost objednatele za případné prodlení s příslušnou
úhradou a po doručení opravených faktur objednateli počíná běžet nová lhůta jejich splatnosti.

7. Splatnost faktur je 21 dní od jejich doručení na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
V případě prodlení objednatele s úhradou faktury delším než 15 dní, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění
prací na díle až do jejich ůhrady. O dobu, po kterou je objednatel v prodlení s ůhradou faktury se prodlužují lhůty
pro provádění díla uvedené v čl. lV. odst. 1. této smlouvy a termín pro dokončení díla dle čl, lX. odst. 1. této
smlouvy.

VIll.
Staveniště, stavební dozor, stavební deník

1. Objednatel se zavazuje, že nejpozději vden uvedený včl. lV. odst. 1 pism. a) této smlouvy zpřístupní
zhotoviteli staveniště, o čemž bude pořízen zápis do stavebního deníku. Obsahem zápisu bude zejmena
vymezení hranic předávaného staveniště a dokumentace jeho stavu kokamžiku předání zhotoviteli. Součástí
předání staveniště je i předání míst, ve kterých bude zhotovitel oprávněn napojit a po celou dobu provádění díla
odebírat elektrickou energii, vodu a další média nezbytná pro provádění dila dle této smlouvy. Náklady spojené
s timto odběrem hradí objednatel.
2. Zhotovitel je povinen vést počínaje prvním dnem předání staveniště až do odstranění všech vad prováděného
dila stavebni deník o pracích, které provádí. Zhotovitel bude do stavebního deníku zapisovat všechny ůdaje,
ktere jsou důležité pro řádně provádění díla, zejména ůdaje o stavu staveniště, rozsahu a způsobu prováděných
prací, jakož i o událostech a překážkách, které brání včasnému zhotovení díla (nepřipravenost staveniště,
povětrnostní vlivy atd.). Zhotovitel je povinen vést stavebni deník v rozsahu a způsobem stanoveným vyhláškou
č. 499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k záznamům
připojovat svá stanoviska, vyžaduje-li to jejich povaha, ato nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne provedení
příslušného záznamu.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem, a to buď sám, nebo prostřednictvím
svěho zástupce pověřeného technickým dozorem. Technický dozor objednateleje oprávněn zejména vykonávat
na staveništi dozor, sledovat, zda prováděné práce jsou v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními
předpisy a technickými normami. Technický dozor objednatele je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku.
Při vstupu na staveniště se stavební dozor ohlásí zhotoviteli. Smluvní strany výslovně vylučují odpovědnost
technického dozoru objednatele za vady díla dle ustanovení § 2630 odst. 1 NOZ.
4. Pokud v rámci provádění praci dochází k zakrývání části díla (bedněním, krycí konstrukcí, podhledem, izolací

nebo obdobným způsobem), je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole zakrývané části a k udělení
souhlasu k pokračování prací. Výzvu ke kontrole zakrývaných prací je povinen provést zhotovitel nejméně ve
třídenním předstihu. Nedostaví-Ii se objednatel ke kontrole ve stanoveném termínu, je zhotovitel oprávněn
v provádění prací pokračovat.

IX.
Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokončené dilo nejpozději dne 23.8.2020, případně ve lhůtě
prodloužené dle příslušných ustanovení této smlouvy.
2. Dokončeným dílem dle této smlouvy se rozumí dílo provedené v souladu s touto smlouvou, tj. bez vad.
3. Zhotovitel je v prodlení s provedením díla, jestliže nedokončí a nepředá dílo v termínu uvedeném v odst. 1
tohoto článku. Zhotovitel však není v prodlení, po dobu po kterou nemůže dílo provádět v důsledku:
a) prodlení objednatele se plněním povinností stanovených v této smlouvě (zejména nepředáni staveniště ve
stavu dle této smlouvy, neumožnění odběru el. energie, vody a dalších médií nezbytných pro provádění stavby,
prodlení s úhradou faktury atd.) nebo
b) zásahu vyšší moci nebo
0 dobu prodlení objednatele, resp. o dobu trvání dalších překážek uvedených v tomto odstavci, se
prodlužuje lhůta k dokončení a předání díla zhotovitelem uvedená v odst. 1 tohoto článku.
4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno a převzato jako celek, nedohodnou-li se smluvní strany
formou písemného dodatku k této smlouvě jinak, Nevyplývá—li ze smlouvy něco jiného, není objednatel povinen
převzít jen část předmětu díla.
5. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo dle této smlouvy, když dílo řádně dokončí v souladu s touto
smlouvou a předá jej objednateli v termínu uvedeném v odst. 1 tohoto článku.
6. O připravenosti díla k předání vyrozumí zhotovitel objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem, a
to oboustranně potvrzenym zápisem ve stavebním deníku, v němž se uvede i den předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen dostavit se k předání a převzetí díla osobně, případně spolu s technickým dozorem
objednatele.
7. Předání a převzetí díla se uskuteční ve formě prohlídky díla v místě jeho provádění spojené s funkčním
odzkoušením díla. Výsledek takové prohlídky a zkoušky bude zapsán v písemném předávacím protokolu,
který bude obsahovat zejména posouzení, zda dilo odpovídá této smlouvě, jakož i prohlášení objednatele, (i)
že dilo přebírá bez výhrad, (ii) že dílo přebírá s výhradami nebo (iii) že dílo nepřebírá.
8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pouze v případě, že dílo vykazuje vady, které samostatně
nebo ve svém souhrnu brání užívání dila ke stanovenému účelu. V takovém případě objednatel do předávacího
protokolu uvede popis vad a zdůvodní, včem brání užívání díla. Strany pak také uvedou v jaké lhůtě, případně
jakým způsobem, budou tyto vady odstraněny.
9. Pokud objednatel převezme dílo s výhradami, uvede v protokolu o předání a převzetí díla popis vad, které
dílo má. Strany pak také uvedou v jaké lhůtě, případnějakým způsobem, budou tyto vady odstraněny.
10. Po odstranění vad díla uvedených v předávacím protokolu a provedení opětovné prohlídky díla, bude mezi
smluvními stranami sepsán a podepsán závěrečný předávací protokol. Podpisem závěrečného předávacího
protokolu se dílo považuje za řádně dokončené a předané.
il. Nejpozději při předání a převzetí předmětu dila předá zhotovitel objednateli v českém jazyce dokladovou

část díla, zahrnující zejména kopii stavebního deníku, doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla a
nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejména záruční listy, návody k obsluze, provozni řády). Jestliže výše
uvedené doklady zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí předmětu díla,
nedohodnou-li se strany jinak.
12. Nebezpečí vzniku škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla objednatelem na základě
podpisu předávacího protokolu.
13. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla dle této smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu na
pojištění odpovědnosti za škodu. Pojištění odpovědnosti za škodu bude zahrnovat také odpovědnost za výrobek,
odpovědnost za vadně vykonanou práci a krytí finančních škod. Nejdéle do 10 pracovních dnů od uzavření této
smlouvy předloží zhotovitel objednateli kopií pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, osvědčující platnost,
obsah a rozsah pojištění podle tohoto článku.

X.
Záruka za jakost dila, odpovědnost za vady
1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a NOZ. Zhotovitel se zavazuje
provést dílo dle pokynů objednatele způsobem a v kvalitě stanovené touto smlouvou, obecně závaznými
právními předpisy a technickými normami.
2. Dilo má vady, je-li provedeno v rozporu s touto smlouvou.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude mít po dobu 36 měsíců (dále jen „záruční doba“)
vlastnosti smluvené, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, případně
vlastnosti obvyklé. Záruční doba počíná běžet od okamžiku podpisu závěrečného předávacího protokolu.
4. Poskytnutim záruky za jakost se neomezují zákonné povinnosti zhotovitele z vadného plnění.
5. Jestliže v záruční době vykáže dilo vady, je objednatel povinen tuto skutečnost oznámit zhotoviteli bez
zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby. V písemném oznámení
vady objednatel zejména uvede, o jaké konkrétní vady jde a kde a jak se projevuh.
6. Na základě písemné reklamace uplatněné v souladu sodst. 5 tohoto článku je zhotovitel povinen vady
bezplatně odstranit opravou či výměnou vadné části dila, pokud se nejedná o vadu neodstranitelnou.
Nedohodnou-li se smluvní stranyjinak, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamovaných vad nejpozději
do 5-ti pracovních dnů od jejich oznámení objednatelem. Pokud byv důsledku reklamované vady vznikaly nebo
bezprostředně hrozily větší či následné škody na majetku objednatele nebo třetích osob, zavazuje se zhotovitel
zahájit odstraňování takové vady neprodleně, nejpozději do dvou pracovních dnů po oznámení vady
objednatelem. Lhůta k odstranění vad bude smluvními stranami dohodnuta písemně. Nedohodnou-li se smluvní
strany na této lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit reklamované vady v co nejkratší technicky možné lhůtě, která
však činí maximálně 3O kalendářních dni.
7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud zhotovitel odmitne písemně
reklamované vady odstranit, je objednatel oprávněn požadovat slevu z ceny díla nebo si vady dila odstranit sám
nebo třetí osobou s tim, že zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady Účelně vynaložené na odstranění
těchto vad, a to do 14 dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem. Záruční doba se vždy prodlužuje o
dobu, po kterou nelze dílo užívat pro vady dila.
8. Jedná-li se o vadu neodstranitelnou, má objednatel právo na slevu z ceny díla. a to ve výši odpovídajicí
snížení hodnoty díla v důsledku výskytu této vady.

9. O odstraněni řádně a včas reklamovaných vad sepiší smluvní strany záznam, v němž uvedou zejména, kdy
byla vada oznámena, kdy bylo započato s jejím odstraňováním a kdy a jak byla odstraněna. Obdobně to platí i
v případě poskytnutí slevy 2 ceny díla, kdy smluvní strany uvedou, jaká sleva bude poskytnuta a vjaké lhůtě
bude odpovídajicí Částka vyplacena.

Xl.
Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva může být jednostranně ukončena některou ze smluvních stran pouze odstoupením od smlouvy

z důvodů sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy v případě, že:
a) objednatel je v prodlení se zaplacením jakékoli platby dle této smlouvy delším než 30 dnů;
b) objednatel poruší svou povinnost vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem.
3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy v případě, že:
a) v insolvenčním řízení bylo soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční
návrh pravomocně zamítnut pro nedostatek majetku;
b) zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů pro provádění díla delším než

30 dnů;
c) zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem.
4. Doručením písemného odstoupení adresátovi závazek z této smlouvy zaniká s ůčinky ke dni doručení tohoto
odstoupení.
5. V případě odstoupení od smlouvy zůstává objednatel vlastníkem té části díla, kterou ke dni účinnosti
odstoupení zhotovitel již provedl. Zhotovitel má nárok na uhrazení již provedených prací a dodávek, přičemž
jejich cena se stanoví dle rozpočtu ceny díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. V případě, že částka uhrazená
objednatelem zhotoviteli na cenu dila převyšuje cenu již provedených prací a dodávek, zavazuje se zhotovitel
částku převyšující cenu již provedených prací a dodávek vrátit zpět objednateli na bankovní účet uvedený
v záhlaví této smlouvy, ato do 30 dnů ode dne odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy. V téže lhůtě
je také objednatel povinen doplatit zhotoviteli částku, o niž je objednatelem již uhrazena částka nižší, než cena
zhotovitelem již provedených prací a dodávek.

6. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení, práva na náhradu
škody vzniklé porušením smluvní povinnosti. Odstoupení od smlouvy se dále nedotýká práv objednatele
z vadného plnění, poskytnuté záruky za jakost, zákazu postoupení, vlastnických práv a dalších ustanoveni, která
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

Xll.
Sankční ujednání

l. Zhotovitel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky denně, a to v případě prodlení
objednatele s úhradou jakékoli částky dle této smlouvy.
2. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1000,-- Kč za každý den prodlení se splněním jakéhokoliv
dílčího termínu plnění jednotlivých částí díla stanovených v čl. IV. odst. 2. smlouvy. Pokud zhotovitel dilo dokončí
a dokončeného předá objednateli v termínu dle čl. IX. odst. 1. této smlouvy nárok objednatele na výše uvedenou
smluvní pokutu zaniká. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce je splatná na základy písemné výzvy objednatele
doručené zhotoviteli, která může být odeslána až po uplynutí termínu stanoveného v čl. IX. odst. 1. této smlouvy.

3. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení zhotovitele

s dokončením a předání díla v termínu dle čl. IX. odst. 1. této Smlouvy.
4. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 500,— Kč za každý den prodlení zhotovitele s odstraněním
vad díla vytčených objednatelem,
5. Smluvní strany prohlašují, že výše smluvních pokut dle této smlouvy je přiměřená s přihlédnutím k významu
a důležitosti povinnosti, na které se jednotlivé smluvní pokuty vztahují,
6. Sjednání smluvních pokut se nedotýká práva na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti utvrzené
smluvní pokutou. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu
škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího
omezení.
7. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy oprávněné strany doručené povinné straně, a to ve
lhůtě 15 dní od doručení této výzvy.

Xlll.
Zástupci stran

1. Osoby, které jsou oprávněny jednat za objednatele a zhotovitele vtechnickoorganizačních otázkách
spojených s plněním jednotlivých práv a povinností ze smlouvy, tj. jednat ve věcech technických, jsou :
a) za objednatele: lng. Michaela Benešová, referent odbor stavební
b) za zhotovitele: Petr Vogl, stavbyvedoucí
Ing. David Harant, vedoucí výroby
Marek Košarišt'an, jednatel
2. Osoby, které jsou oprávněny jednat za objednatele a zhotovitele ve věcech smluvních, jsou:
a) za objednatele: Mgr. Lenka Felix, starostka
Mgr. Martin Melichar, místostarosta
b) za zhotovitele: Jiří Mittelbach, jednatel společnosti
Marek Košarišt'an, jednatel společnosti

XIV.
Společná ustanovení

1. Tato smlouva obsahuje uplnou dohodu smluvních stran a nahrazuje všechny předchozí dohody nebo
ujednání smluvních stran týkající se předmětu této smlouvy.
2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna odstoupit od této smlouvy, vypovědět ji, či ji jinak jednostranně

ukončit z jiných důvodů než výslovně uvedených v této smlouvě.
3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit třetí osobě pohledávku
nebo její část, která vznikla na základě této smlouvy. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího
písemného souhlasu druhé smluvní strany převést třetí osobě svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo jejich
část vyjma postoupení práv a povinností z této smlouvy objednatelem na třetí osobu v souvislosti s převodem
vlastnického práva k nemovitosti.
4. Jakékoliv plnění dle této smlouvy podléhající DPH je splatné bezhotovostním převodem na účet smluvní
strany uvedený v této smlouvě a smluvní strana prohlašuje, že účet je správcem daně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty (dále jen ..ZDPH“). V případě,

že takový účet nebude uvedeným způsobem zveřejněn, nebo se smluvní strana stane nespolehlivým plátcem
ve smyslu ZDPH, je druhá smluvní strana oprávněna plnit v částce bez DPH a částku odpovídajicí DPH odvést
přímo na příslušný účet finančního úřadu.
5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností a prohlašují, že jakákoliv změna okolností
nezakládá právo uplatňovat jakékoliv nároky s tim souvisejici; Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ust. §
1765 odst. 1, § 1766 a § 2000 N02.

XV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními NOZ zejména ustanovením § 2586 a nás|.
NOZ. Strany se dohodly, žejejich právni jednáni obsažená v této smlouvě mají a vyvolávají jen právni následky,
které jsou v ní vyjádřeny, jakož i právni následky plynoucí ze zákona. Strany timto a contrario výslovně vylučují
použití ustanoveni § 545 a § 558 odst. 2 N02. Na práva a povinnosti stran se tudíž nepoužijí zvyklosti ani
zavedená praxe stran. S odkazem na ust. § 1751 odst. 2 N02 zhotovitel vylučuje uzavření smlouvy s odkazem
na obchodní podmínky.
2. Strany výslovně potvrzují, že podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednáni stran a každá ze stran měla
stejnou příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.
3. Tato smlouva může být měněna nebo dohodou zrušená pouze v písemné formě obsahujíci podpisy obou
smluvních stran na téže listině, neni-li v této smlouvě uvedeno jinak, a smluvní strany výslovně vylučují, že by
ke změně smlouvy mohlo dojít jiným způsobem; to platí i pro vzdání se písemně formy. Za písemnou formu
nebude pro tento účel považována forma elektronických zpráv. Jakákoliv ze smluvních stran může namítnout
neplatnost této smlouvy nebo její změny z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato
s plněním. Při jednání o změně této smlouvy odpověď smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou, i když
podstatně nemění podmínky nabidky, není přijetím nabídky na uzavření této změny smlouvy a považuje se za
novou nabidku.
4. Vzdáni se práva smluvní stranou, dohoda smluvních stran o převzetí dluhu, přistoupení kdluhu nebo
prominutí dluhu vyžaduje vždy výslovný písemný projev vůle smluvní strany.
5. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení této smlouvy zdánlivé, neplatné, nebo neúčinné, a lze
je od ostatního obsahu smlouvy oddělit, nebude tím dotčena existence, platnost a účinnost ostatních ustanovení
a smluvní strany prohlašují, že mají zájem na trvání a plnění této smlouvy i v případě takového zdánlivého,
neplatněho nebo neúčinněho ustanoveni. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro
to, aby zdánlivé, neplatné, nebo neúčinné ustanovení bylo nahrazeno takovým platným a účinným ustanovením,
které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený zdánlivým, neplatným, nebo neúčinným
ustanovením. To se nevztahuje na účinnost této smlouvy.
6. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloháč. 1,
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9. Objednatel i zhotovitel prohlašuji, že mají kdispozici nejméně jedno vyhotovení shora uvedených příloh,

10. Smluvní strany prohlašuji, že se důkladně seznamily s obsahem této smlouvy, porozumély ji a na důkaz
bezvýhradneho souhlasu se všemi jeylmi ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních
stran své podpisy.
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v Praze dne 23. s 2020
l za objednatele:

Mgr. Lenka Felix,
starostka
MČ Praha — Velká Chuchle
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za zhotovitele:

Jiří Mittelbach
Jednatel

KVS stavební, s.r.o.

Knlhrnnvn (nt—„3.4

“)(er l'mha o

l

M" WWW 7m
'Írlt'" [‘7 "AI; <:“un', i

Marek Košarišťan
Jednatel
KVS stavební, s.r.o.

STAVEBNÍ
a UL

KVS stavební, s.r.o.

289 82 703
Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
Jiří Míttelbach, e-mail: iirí.min_e_lbaclvíůkvsstavebnicz, Kolbenova 616/34, 190 00
Praha 9, tel.: +420“ 732 835 494
s.r.o.

Jiří Mittelbach, jednatel

619 979,61 Kč
130 195,72 Kč
750 175,33 Kč
Jiří Mittelbach, jednatel

2.6.2020

DOPROVODNÝPOHSPOLOŽKOVÉHOROZPOČTU—CENOVÉNABHWHÍ
Bouranékonstrukce:

Bourání stávající konstrukcí podlahy
.
.
.
.

Dlažba a sokl tl. 10 mm
Betonová mazanina tl. 80 mm
Izolace proti vlhkosti tl. 10 mm
Izolace tepelná (kročejová) tl. lOOmm
Odstranění stávajících vpustí

Oprava stávající hydroizolace

SQMřWNH

Nové konstrukce:

Oprava stávající hydroizolace
Aplikace nové hydroizolace (asfaltové pásy) tl. 10 mm

Uložení tepelné (kročejové) izolace tl. 100 mm
PE folie
Betonová mazanína s výztuží tl. 80 mm

Tekutá hydroizolace
Pokládka dlažby a soklů

»ww—

Oprava svislých konstrukcí:

Otlučení vlhkých omítek
Penetrace podkladu
Sanační omítka
Prodyšná (disperzní) malba

Cenová nabídka neobsahuje:

Vyklízecí práce .................................... 230 Kč/hod.
Zakrývání ............................................. 25 Kč/m2

Škrábání staré malby ................................ 30 Kč/m2
Rozmývání (mytí stěn) .............................. 20 Kč/m2
Penetrace .............................................. 20 Kč/m2
Malba — dvojnásobná, bílá .......................... 50 Kč/mŽ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- CENOVÁ
NABÍDKA
Název oblektu; „__
„

Ste—vhá"
Přágktáhtí; 7__ _ A
Objednatel :7.

Počet, listů

i Počet měrných jednotek:
Náklady na MJ: _

, _ , , ,

.

*

_Q
0

, Zakázkové číslo:

Zpracovatel projektu :

Zhotovitel:
KVS stavební, s. r.o, Kolbenoya 616/
34, 190 00 Praha 9

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rózáóčtovéfaáklaaýšjuýářlngmavýwý
Dodávka celkem

“Vedlejšírozpočtové náklady

„

(] Kompletačnl činnOSt zhotovltele 2%

Z Montáž celkem

_ „

R HSV celkem
N PSV celkem
ZRN celkem

11 676

O Provoznlvvlivy 2%

163 765 Zařízení staveniště 2.2%

11 576

420 020
583 785

12843

HZS
O
RN ".3 Ill.hlavy

2RN+VRN+st

583 785 Ostatní VRN

'

0

11619980 VRNzcelkem

v pracoval

Za zhotovitele

Datum :

Jméno :
Datum '

,,

. 36,195

Za
objednatele
Jíří Mittelbach

Jméno:
2020 Datum :

Í'

Základ pro DPH

Základ pro DPH
DPH
Základ pro DPH
DPH

, „

Podpis :

0 % činí :

15
15
21
21

CENAiZA’OBJEKTJCELKEM»1‘ '

%
%
%
%

činí :
člní:
činí:
činí:
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*

0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
619 979,81 Kč
13019512 Kč

“ , "750 „175,—33aKčťŠfiÍ

Poznámka :
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Stavba :
Objekt :

MS Velká Chuchle » kuchyně a sklaďóvéřproštory
Podlahové konstrukce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ
83
96
99
711
713
771

„Stať/ebhíjdít
'“ V?; ;; ,
Podlahy a podlahové konstrukce
Bourání konstrukcí
Staveníštni přesun hmot
izolace proti vodě
lzoiace tepelné
Podlahy z dlaždic a obklady

979 Sat: odpad
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VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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785
785
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HÍS:

Položkovýfozgočet
Stavba :
Objekt :

1

MS Velká Chuchle- kuchyně a skladové prostdry
Podlahové konstrukce

Podlahy a podlahové konstrukce
Nová konstriukce.“
Roznášecí vrstva - mazanina betonová tl. 5 - 8 cm

631 31-2711.R00

C

m3

8.48

5 300,00

44 984.14

(

8,43
0,36

36 050,00

12 952,77

25/30 (B30)

2

631 36-1921.RT3
,

. £01635?
. 96

965 08»1702.RT1

106,0471'0,08
Výztuž mazanín svařovanou sílí ‘z drátů taženych svařované
síť drá15,0 mm, oka 150/150 mm
Podlaha (180 kg!m2);106,0471‘3,388 1/1000

'

'

_

p, dlšňověkonstrukce "

_

_

, ,

5:757 913311?-

Bourání konstrukcí

Bourání sokllků z dlaždic keramických

m

123,93 _

26,00

3 222,18

Kuchyň
„

2,30+2,s5+2'1,20+0.54+2.10+2'1,aom,1o+2,2o+2.55+0„00

15,54

0,30+5,20+4,93+2'1,40+2,85+G.68+4,45+2'0,76+2,52

31.55

Sama : 2‘2,85+2‘2,50

10,70

Sklad potravin : 227542250 7

9,33

Příprava vajec :2'1,80+2’2,50

8,60 7 „__

wc personál: 2-1,13+2'2.5+2=0,94+2'2.50

7

Připrava zeleniny 2‘2 ,49+2'2,50

20 58
1'026

Odečeldveře . 09011
965 08-1713.R00

14,14
9.50

Chodba: 2'913+2' 1 21
Příprava masa: 2‘2 ,65+2‘2. 48

4

_

' 990

Bourání dlaždic keramických ll. 1 cm, nad 1 m2 bez
podkladlože 5 jakoukoliv výplní spar

m2

7

106,05

85,30

9 045,82

Kuchyň*

(sse+s 75112(1229+1235112212173

2851,40

777

777

3,99

0,76'1,60

"odečet : 054—120

7

7

ídščel : 0175-7170777
odečet : -0,so*0,30
odečet ; 4,50'315
ode—čel : 282445—

'— 77777 777 7 77
7
7
7—7

7 777

Šatna : 2,35'25 777
Sklad potravin : 2,19*2ÍŠ0

7

0,65
7

43,14
0.10
w14,49
42.55

7

Příprava a výtlak vajec ; 1,80'250

wc persovál : 2.07250

7

965 04—2141.RT1

7.13
5,48

77
77

41,50

"

5.10

7Hrubé příprava zelenlny ' 2,45 "2,50

523

Chodba :9,13‘1,21

11,05

Příprava masa : 2,65'2,48

5

,

1,22

0,5?

Bourání mazanín betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl.
mazaníny 5 - 8 cm
Beton:106,0471 O, 08
______

m3

8,48

3 725,00

6 978 10-0010.RAO
Otlučení vnitřních omítek strop0 vápenocern 100 %
52-} .‘CelkészaLW
, '11 96*Bourénikonsti‘ilkci
*
v' “
Díl: 99
7

999 28-1105R00

‘7

31 599,18

17970.0
5 100'90
' ' ' '“ " "48:967v1r771‘

Staveništnl přesun hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

t

27,44

500,00

13 719,50

21.805+0.589+0.383+4.652

„ . ': 'célkemžai

lgšžštšřěňišthliiíňěsůň,hmot,

Díl: 711

lzolace proti vodě

8
9

711 13—0101R00
711 74-1567.R00

»

,

Odstr.ízolace proti vlhk.vodorovné pásy na sucho separační
vrstva
Repase stávající hydroizolace NAlP předp 30% pl. (nad zákl
bet. deskou)

_ :“u '
m2

106,05

90,00

9 544,24

m2

31,81

73,00

2 322,43

12,40

1 314,98

35,90

1 522,83

105 0471-3011011
Nová konstrukce :

10

" .13 719,50 „

31,81
7

711 11-1001.RT1

Roznášecí vrstva » Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP 1x

m2

106,05

11

111453230R

nátěr-asfalt. lak ve specllíkací
Nátěr asfaltový penetrační DEKPRIMER

kg

42,42

12

711 14-1559.RT1

Penelram 0,40kgv'm2 : 106,0471'0,40

42,42

Hydroizolace ~ izolace proti vlhk. vodor. pásy přilavením, 1

_ 7

m2

106,05

111,00

11 771,23

m2

122,48

158,40

19 401,53

vrstva » materiál ve speciﬁkaci

13 628-52265R

Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral
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Položkovy' rozpočet
Stavba :

Ms Velká Chuchle - kuchyně & skladové prostory

Objekt :

Podlahové konstrukce

105,0471'1,1'1_05
13

711 21-2001.RS1

122,48

Hydroizolačni povlak — nátěr

m2

110,00

158,40

17 424,00

Xypex ® Canoentrate. krystalická hydroizolace
14 612 43—0011. RAA01 Oprava omítek sanačnítl. 25mm vč. malby a penetrace
15 99871-1201 R00
Přesun hmot pro izolace proti vodě výšky do 6 m

m2
%

23,00
379,66

1 210,00
3,80

27 830,00
_1 442,71

'
Díl: 713
16 713 10-0813.R00

17

713 19—1100.R00

; “:“

1711s'lzolace'grotižvod
Izolace tepelné
Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm (tloušťka v
konstrukci podlahy 1O cm)
Nová konstrukce :
Ochranná a separační vrstva - položení folie Pe

m2

106,05

89,20

9 459,40

m2

212,09

34,60

7 338,46

Ochranná folie hydroizolace : 106,0471
Separační vrstva Tl-bei fnazanína : 106,0471

106.05
106,05
[ m2

254,51
254,51

12,10

3 079,61

Tepelněaizoiační vrstva -položenl izolace tepelni materiál ve

m2

106,05

71,60

7 592,97

specifikaci
Deska EPS s grafitem Polystyren EPS 100 11.100 r_nm

m2

109,23

319,00

34 843,89

123,93

27,30

3 383,29

656 6
> “

2,00
"

m2

106,05

626,00

66 385,48

m

123,93

136,00

16 854,48

455,58

57,80

26 332,29

18

G73-52470R

DEKSÉPAR fólie izolační PE tl. 0,2 mm 4 x 20 m
212.0942'1,2

19

713 12—0090RAA
283-76256R

20

106,0471'1,03
21

713 19-1221.R00

22 998 71—3201R00
, Í * Celkem za: ,“
Díl: 771
23

771 10-0020.RAA

24

771 47-5014RT2

25

597-642410

«923573195. _

"

109,23

Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100mm včetně

m

dodávky
Přesun hmot pro izolace tepelné, výškydo 6 m
713,Íz'olác'e tepelné
'
,
„
Podlahy z dlaždic a obklady
Nová konstrukce :

%
:

Vyrovnání podkladu samonívhmotou Ultraplan v int. nivelační
hmota tl. 10 mm, penetrace
Obklad soklíkú keram.rovných, tmel,výška 10 cm Adesílex P
22 (Mapeí), Keracolor FF (spárhmota)
Dlažba napt.Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm

Sokl nm:-3,34 ks) ; 124—3,34'1,1

“'

kus

_

.
1 313,96
' Ý 6701158 r

455,59 _ _

26 771 575109316

Montáž podlah keram.,hladke, tmeloošáo' Em Keraﬂex “

m2

106,05

615,00

65 218,97

27

597642031

(lepidlo), Ultracolor plus (spánhmota)
Dlažba Taurus Granit protiskluz. R10, 300x300x9 mm výběr
obýednavalele

m2

118,77
„
, _

480,00

57 010,94

28

771 57~8011.RT3

Spára podlaha - stěna, Silikonem Mapesíl AC

109047013

' 113,77" '
711

123,93

61,70

7 646,48

(fa Mapei)
29

721 22.RP1

Vpust podlahová, sklad,prostory,:ápachuzávérka, rošt nerez
138x138

ks

2,00

4 515,00

9 030,00

30

721 22_RP2

ACO hygienická vpusť 200x200 mm, kuchyň, boční odtok DN
100, pachovy’ uzávěr, kal kos, nerez rošt Quadralo

ks

1,00

7 466,00

7 466,00

Přesun hmot pro podlahyz dlaždic, výšky do 12 m

%

670,12

6,70

998 77-1202.R00

celkem:: —
Díl: 979
31

979 08-7112.R00

; 771>Podlahyzdlaždic& obklady

'

"»

979 08-7113R00

t

Nakládání vybouraných hfnot na dopravní prostředky

]

t

_ _ „„LL

_

128,50

2 402,95

0,75

502,00

373,99

152252.22

317.50

6 173,79

139,00
3 500,00

8 110,65
24 500,00

1945

34

979 08—7391.R00

35

979 98-1101.R00

Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m
Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t,-, _, .

36

979 98—1101.R00

Kontejner odpad odvoz a likvidace, 6 t (asfaltová izol.)

t
ks

58,35
7,00

ks

1,00

Počet konL18 70:6233; 7
97.9Suť- odpad

18,70

0.75

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
13,70+0,7«15

i Celkemrz'ail'

4 489,80

, 260 434,45

18,70

051210233

33 979 0841111200

' ' * “

Suť- odpad
Nakládání sutí na dopravní prostředky

163310369
32

*

7,00
,

,
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'

6 700,00

6 700,00

48,261,158

