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uzavřená podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku č. 8^
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pozdějších předpisů

l. Smluvní strany
1.1. Zhotovitel:

KV Realinvest, s.r.o.

Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
zastoupený Lukášem Kolárem Jednatel em společnosti
1C: 29113903

DIČ: CZ29113903
Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka
25571

Bankovní spojení: KoiTierční banka, a.s.
č. účtu: 123-651190207/0100

e-mail: info@kv-realinvest.cz
(dále jen zhotovitel)

a

1.2. Objednatel:

Město Bochov

Náměstí Míru l, 364 71 Bochov
zastoupený Miroslavem Egertem, starostou města
1C: 00254444

DIČ: CZ00254444
Tel.č. 353 670 121
e-mail: podatelna@mesto-bochov.cz
(dále jen objednatel)

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo
(dále jen smlouvou) a jejích příloh, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v dále
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uvedených termínech, rozsahu a kvalitě, a za sjednanou cenu níže uvedené dílo. Objednatel
se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou k řádnému spolupůsobeni, k převzetí
dokončeného díla (odpovídá-li požadované kvalitě a smlouvou vytýčenému rozsahu) a k
zaplacení sjednané ceny vč. DPH.

2. Předmět díla
2.1. Předmětem díla je „Modernizace ]\íěsíské knihovny Bochov." podle specifikace
jednotlivých položek (výkazu výměr) uvedených v příloze č. l této smlouvy.
2.2. Zhotovení díla bude provedeno v rozsahu dle:
Oceněného výkazu výměr s popisem množství a kvality dodávek - viz příloha č. l
této smlouva';

Platných právních předpisů ČR a norem ČSN (EN).
Projektová dokumentace stavby

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem SOD seznámil s veškerými
předanými zadávacími podklady, místem plnili díla a všechny jemu nejasné

podmínky pro realizaci předmětu plnění sivyjasnífs objednatelem.

Součástí sjednaného rozsahu díla je i vše, co je dále nutné kradnému a včasnému
provedení díle podle této smlouvy, jeho předání objednateli bez vad a nedodělků a jeho
užívání k účelu, pro které dílo obvykle je určeno, byť by to výslovně nebylo uvedeno
v přílohách k této smlouvě. V pochybnostech se má za to, že vše je součástí sjednaného
rozsahu díla.

2.3. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí
dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení
všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést
veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení,
provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.
2.4. Standard použitých materiálů je určen v oceněném výkazu výměr s popisem množství a
kvality dodávek - viz. příloha č. l této smlouvy. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít
materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci zápisů do
Stavebního deníku. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti
požadované stavebními předpisy.

2.5. Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňJíům nebo rozšíření předmětu díla
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo
z projektové dokumentace pro provedení stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto
změn, doplňků nebo rozšíření a předložit tento soupis ve formě Změnového listu objednateli
k odsouhlasení. Teprve po odsouhlaseni Změnového listu má zhotovitel právo na realizaci
těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky
jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. Změnové listy jsou
podkladem k uzavření dodatku k této smlouvě. Stejně tak se postupuje při změně rozsahu
prací dle požadavku objednatele - odpočet neprováděných položek.
2.6. Předmětem díla je zejména všechno to, co je uvedeno v oceněném výkazu vyměř s popisem
množství a kvality dodávek - viz. příloha č. l této smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení či.
2.2. této smlouvy.
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2.7. IVIístem plnění díla je město Bochov.

2.8. Projekt Modernizace Městské knihovny Dochov bude spolufinancován z Programu rozvoje
venkova z rozpočtu SZIF - prostřednictvím MAS Kraj živých vod. V případě, že na akci
nebude poskytnuta podpora, vyhrazuje si zadavatel právo případného odstoupení od
smlouvy.

3. Cena díla

3.1. Cena díla provedeného v rozsahu dle či. 2 této smlouvy je určená jako cena smluvní, pevná
po celou dobu výstavby ve sjednaném termínu a rozsahu. Všechny jednotkové ceny jsou pevné
po celou dobu stavby.

Cena díla:

Cenaje stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze 17.8.2020.

Celková cena zakázky bez DPH 566 885,61 Kč

DPH 21% 119045,98Kč

Cena zakázky vč. DPH 685931,59 Kč
(slovy: šescetosmdesátpěttisícdevětsettřicetjedna a padesátdevět korun českých).
Bližší specifikace ceny díla, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek, a její
tvorby je uvedena v příloze č. l této smlouvy.

Strany výslovně prohlašují, že zhotovitel měl možnost s vynaložením odborné péče
s seznámit s rozsahem sjednaného díla, a proto součástí sjednané ceny díla je vše (práce,
materiál, apod.), co je nutné k řádnému a včasnému provedení díla podle této smlou\7y, jeho
předání objednateli bez vad a nedodělků a jeho užívání k účelu, pro které je dílo obvykle
určeno.

3.2. Ceny uvedené ve výkazu výměr /příloha č. l této smlouvy/jsou považovány za smluvní ceny
nejvýše přípustné po celou dobu stavby a lze je překročit za podmínek uvedených v bodě 3.5.
- 3.8. této smlouvy. Všechny jednotkové ceny jsou pevné po celou dobu stavby.
3.3. Celková cena díla je cena nej^še přípustná, která může být překročena nebo snížena pouze
za těchto podmínek:

v případě, že objednatel bude požadovat provedení změn v rozsahu a kvalitě provedených
prací, které by mohly mít vliv na celkovou cenu díla nebo nebudou prováděny některé
dohodnuté práce nebo budou prováděny v omezeném rozsahu (méněpráce). Nižší objem
prací nezakládá nárok zhotovitele na změnu jednotkových cen;

v případě, že dojde v průběhu provádění díla ke změnám daňových předpisů majících vliv
na výši nabídnuté ceny díla.

3.4. V případě, že bude objednatel požadovat změny v množství, rozsahu či kvalitě dodávek
zhotovitele (vícepráce a méněpráce), vystaví zhotovitel na uvedené práce, příp. materiály
zadávací list, který bude uvedené chybějící, popř. přebývající práce, nebo materiály
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specifikovat. Zadávací list bude odsouhlaseii objednatelem, zástupcem objednatele -TDO,
zhotovitelem a bude použit pro úpravu ceny díla. Zadávací list je podkladem k dodatku k této
smlouvy, zadávacím listem je možno upravit pouze rozsah předmětu plnění této smlouvy a
jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání. Součástí zadávacího listu může být i
jednoduchý projekt, zpracovaný projektantem.

3.5. Pro ocenění víceprací, jejichž položky již jsou obsaženy ve výkazu výměr, budou použity
tytéž jednotkové ceny. Pro případné vícepráce v tomto výkazu výměr neobsazené, bude
zhotovitelem navržena cena a předána objednateli ke schválení.

3.6. U změn, kde je výsledná cena závislá na rozhodnutí objednatele o použití vybraného
materiálu, bude současně s předložením vzorku materiálu navržena cena a tato po
odsouhlasení převzata jako cena jednotková. Odsouhlasení typu materiálu, bude stvrzeno
podpisem objednatele ve stavebním deníku.

3.7. Cena byla určena na základě rozsahu prací vyplývajících z podkladů specifikovaných
v předmětu smlouvy a o kterých zhotovitel s odbornou péčí mohl, nebo měl vědět.

3.8. Každá změna objemů u jednotlivých položek v nabídce je důvodem přepočtu celkové ceny.
Při změně objemů ceny nad SOD zpracuje zhotovitel dodatek s přehledem cen vykonaných
víceprací nebo se souhlasem objednatele neprovedených méněprací. Pro objednatele jsou
závazné pouze předem písemně sjednané požadavky.

4. Termíny plnění
4. l. Předpokládané předání staveniště: Ol .09.2020
4.2. Předpokládaný termín zahájení prací: Ol .09.2020

4.3. Předpokládaný temiín ukončení prací nejpozději do: 31.08.2021
4.4. Vyklizení staveniště: do 14-ti dnů od protokolárního předání a převzetí stavby. V případě,
že se při provádění díla objeví nutnost řešit případné změny pro provedení stavby, popř. zjistí
zhotovitel skryté překážky znemožňující mu provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen
tyto skutečnosti písemně oznámit objednateli, což splní zápisem do stavebního deníku. O dobu,
o kterou se v tomto případě prokazatelně zdrželo provádění díla v důsledku přerušení prací, je
zhotovitel oprávněn požadovat přiměřené prodloužení termínu plnění a objednatel je povinen
této žádosti vyhovět. Jakékoliv závazné posunutí konečného termínu plnění musí být řešeno
dodatkem k této smlouvě.

4.5. V případě, že zhotovitelem budou prováděny práce neobsazené v této smlouvě (jedná se
zejména o vícepráce), a v důsledku toho nebude technicky možné dle sjednaných podmínek
dodržet lhůty provádění díla, je zhotovitel oprávněn uplatnit přiměřené prodloužení lhůty plnění
a objednatel je povinen této žádosti vyhovět. Délka takového prodloužení musí být smluvními
stranaini sjednána současně s úpravou rozsahu předmětu plnění, a to vždy před zahájením
těchto prací. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení
původní lhůty pro dokončení díla.

4.6. Smluvní strany se zavazují, že ukončení stavebních a montážních prací dle předmětu této
smlouvy potvrdí v písen-mém protokolu. Podepsání takového protokolu je oprávněn zhotovitel
požadovat, jsou-li smluvené stavební práce provedeny bez vad a nedodělků, které nebrání
řádnému užívání stavby, a jsou-li úspěšně ukončeny všechny zkoušky určené touto smlouvou
nebo závaznými právními předpisy. Současně musí být k dispozici dokumentace skutečného
provedení stavby a všechny požadované doklady.
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5. Platební podmínky a fakturace
5.1. Objednatel bude cenu díla hradit na základě dílčích faktur/daňoyých dokladů, kterými bude

zhotovitel účtovat dílčí plném provedená vždy k 15-tému dni následujícího měsíce. Rozsah
dílčích plnění bude vymezen soupisem prací a dodávek materiálu prokazatelně provedených
zhotovitelem, se specifikací dle položek vycházejících z výkazu výměr. Objednatelem budou
uvedené soupisy prověřeny z hlediska věcné, formální a finanční správnosti a potvrzeny
nejpozději do 3-ti pracovních dnů po jejich předložení, a to potvrzením zástupcem
objednatele - technickým dozorem objednatele. Na jejich podkladě má zhotovitel možnost
vystavit fakturu/daňový doklad. Lhůta splatnosti faktury/daňového dokladu byla dohodnuta
na 30 kalendářních dnů po jejich prokazatelném předám (doručení) objednateli.
5.2. Dílčí faktury/daňové doklady, dle bodu 5.1. této smlouvy, budou vystavovány jako daňový
doklad ve smyslu zákona o daních, tj. budou obsahovat správně stanovenou sazbu daně
z přidané hodnoty, která bude objednatelem hrazena v plné výši.

5.3. Případné odsouhlasené méněpráce či vícepráce budou zvlášť evidované a fakturovány
průběžně v termínech dle bodu 5.1. této smlouvy. Takto dohodnuté a vzájemně odsouhlasené
vícepráce budou promítnuty do dodatku k této smlouvě. V případě, že faktura/daňový doklad
nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, objednatel je oprávněn vrátit ji
zhotoviteli k přepracování. V tomto případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta
splatnosti začne plynout doručením opravené faktury/daňového dokladu objednateli.
5.4. Termín dokončení díla se prodlužuje o počet dnů prodlení s úhradou dílčích faktur.

6. Majetkové sankce, smluvní pokuty
6.1. Při nedodržení tenninu splatnosti faktury/daňového dokladu, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, bez DPH, za každý kalendami
den prodlení.

6.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla (dle Zápisu o předání a převzetí díla),
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % bez DPH z celkové ceny díla, a to za
každý den prodlení oproti termínu ukončení celého díla.

6.3. Stanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo zhotovitel e/objednatele na náhradu škody,
která mu vznikne v důsledku porušení povinností objednatele/zhotovitele. Tímto se strany
výslovně odchylují od ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Smluvní pokuty mohou být
v jednotlivých případech uplatňovány vedle sebe při porušení více sankcionovaných
povinností současně anebo opakovaně, dojde-li k porušení sankcionované povinnosti
opakovaně.

7. Způsob provádění díla
7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
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7.2. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle
ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má
právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené.
7.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a
další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

7.4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky
vyplývající ze stavebního povolení, včetně dalších vy-jádření a rozhodnutí orgánů a organizací
státní správy, správců inženýrských sítí, vlastníků okolních pozemků, vlastníků okolních
nemovitostí apod., které se vztahují k předmětu díla. Pokud nesplněním těchto podmínek
vznikne objednateli škoda, uhradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
7.5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je
v době jeho užití všeobecně známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

7.6. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla jako celku jiný právnický subjekt. O tomto
vyrozumí zhotovitel objednatele.

7.7. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit
práce a informovat objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese
veškeré důsledky z toho plynoucí. O dobu, o kterou se v tomto případě prokazatelně zdrželo
provádění díla v důsledku přerušení prací, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení
termínu plnění a objednatel je povinen této žádosti vyhovět. Jakékoliv posunutí konečného
termínu plnění musí být řešeno dodatkem k této smlouvě.

7.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho čimiostí a škodám vůči
třetím osobám, jak na věcech tak na zdraví, okolním cizím majetku apod., včetně možných
škod způsobených pracovníkům zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit
u svých subdodavatelů.

7.8. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele (zápisem do stavebního deníku
podepsaným stavebním dozorem), nejm.éně dva pracovní dny předem k prověření prací, které
budou v dalším pracovním postupu zakryty, nebo se stanou jinak nepřístupnými.
8. Předání a převzetí díla
8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným ukončením a předáním objednateli,
včetně výsledků prováděných zkoušek a atestů, které jsou nezbytné pro řádný průběh
kolaudačního řízení, popř. řízení o předčasném užívaní stavby.
8.2. Objednatel převezme dílo provedené v souladu s touto smlouvou od zhotovitele po jeho
dokončení, a to formou písemného protokolu.
8.3. Zhotovitel je povinen ozjiámit objednateli nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude
dílo nebo jeho část, připraveno k předání.
8.4. V dohodnuté lhůtě se zástupce objednatele zúčastní prohlídky dokončovaného díla, při níž
bude posouzena kvalita a úplnost provedených prací a označeny případné vady a nedodělky,
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které je nutno odstranit do doby předání díla protokolární formou. Nezúčastní-li se objednatel
zmíněné prohlídky dokončovaného díla a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to jejímu
provedení. Výsledek prohlídky dokončeného díla se zachytí v zápisu, není-li objednatel
přítomen, potvrdí zápis místo něho hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se
prohlídky a zkoušek zúčastnila. Nepříčí-li se to povaze závazku, je zhotovitel povinen
objednateli na jeho žádost zápis předat.

8.5. Při předání díla předloží zhotovitel objednateli rovněž povinné doklady k výrobkům a
zařízením, atesty, protokoly o zkouškách dila, prohlášení o shodě, apod. Dále digitální
zaměření ukončeného díla včetně dotčených sítí.

8.6. O předání bude sepsán protokol, jehož součástí bude eventuální soupis vad a nedodělků s
termíny pro jejich odstranění. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v případě,
že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů.
8.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených projektovou dokumentací pro provedení stavby, touto smlouvou o dílo, obecně
závaznými předpisy nebo kolaudačním rozhodnutím. Nedodělkem se rozumí nedokončená
práce oproti projektové dokumentaci pro stavební povolení a této smlouvě o dílo a
případných dodatků či ujednání podle zadávacích listů víceprací.

8.8. Drobné vady nebránící bezpečnému provozu či neomezenému užívání díla, nejsou důvodem
k odmítnutí převzetí díla objednatelem a zhotovitel je povinen takové vady odstranit ve lhůtě
dohodnuté zápisem o převzetí. Zda konkrétní vada je vadou drobnou, která nebrání
v bezpečném a řádném užívám díla, posuzuje v případě sporu soudní znalec zajištěný
objednatelem. Stanovisko znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s
posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.
8.9. Předání díla se uskuteční v místě jeho provedení.

8.10. Pokud jsou v této smlouvě či jiných dokumentech použity termíny "ukončem díla" nebo "den
předání", rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího
protokolu.

8.11. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel
převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez
\rýhrad, nepřizná mu sou právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo
uplatněno včas.

8.12. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí 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 (§ 2628 NOZ).

9. Záruka

9.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost provedeného díla po dobu 60 měsíců, která začíná běžet
dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
9.2. V záruční době zhotovitel odpovídá za to, že veškeré stavební a montážní práce i použitý

materiál budou splňovat parametry projektové dokumentace pro provedení stavby, ustanovení
souvisejících, v době předání platných, právních předpisů a ČSN (EN), případně budou mít
vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným v projektové
dokumentaci pro provedení stavby a jeho běžná údržba. Záruka se nevztahuje na běžné
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opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí, neodbornou manipulací či nedodržením
podmínek pro používání daných zařízení, s nimiž byl objednatel seznámen při předání díla.
Záruka začíná běžet dnem protokolárního předání díla, u vad a nedodělků dnem odstranění
poslední vady či nedodělku specifikovaného v zápisu o odevzdání a převzetí díla.
9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a
objednatel na jejich použití trval, což zhotoviteli oznámil. Zhotovitel rovněž neodpovídá za
vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, popřípadě nesprávné projektové
dokumentace, dodaných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů
(projektové dokuinentace, technického řešení) upozornil a objednatel na jejich dodržení trval
nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit obvyklým pracovním postupem a při
vynaložení odborné péče.
9.4. Zhotovitel se zavazuje započít odstraňovat závady vzniklé v záruční lhůtě do 7 kalendářních
dnů od výzvy doručené objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak z důvodu zachování
určitého technologického postupu. Závady bránící v užívání vzniklé v záruční lhůtě pak
neprodleně do 48-72 hodin od nahlášení objednatelem. V případě, že zhotovitel nebude
reagovat na výzvu objednatele k odstranění vad vzniklých v záruční lhůtě nebo nezapočne
s odstraněním závady ve sjednané lhůtě Je objednatel oprávněn odstranit vzniklé závady sám
nebo prostřednictvím třetí osoby, na náklady zhotovitele. O tom neprodleně vyrozumí
zhotovitele s tím, že tímto postupem není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady díla.
Reklamované závady pak budou zhotovitelem odstraněny nejpozději do 14 dnů od jejich
oznámení zhotoviteli, nedohodnou-li se strany jinak.

9.5. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel
uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat
v tomto pořadí:

9.5.1. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

9.5.2. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů,
svítidel apod.);

9.5.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny u vad neodstranitelných
9.5.4. Odstoupení od smlouv>? nebo části plnění předmětu díla.
9.6. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či
neuznává a v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než
termíny uvedené v bodu 9.5. této smlouvy, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na
jiném termínu. Současně zhotovitel navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

9.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
9.8. V případě neshody smluvních stran při uznání vad vzniklých v záruční lhůtě, podřídí se obě
strany posudku akreditované zkušebny, případně soudnímu znalci, jehož navrhne objednatel.

Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením
nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

9.9. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vady ve lhůtě uvedené v píseniném
potvrzení, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady sám. Úhradu prokázaných
nákladů na odstranění vady nese zhotovitel. Objednatel zašle v tomto případě zhotoviteli
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kopii faktury (daňového dokladu) na náklady spojené s odstraněním vady. Tímto postupem
není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady díla.

9.10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostorů nebo místností, pokud je to
potřebné pro řádné odstranění vad. V takovém případě smluvní strany dohodnou dobu, ve
které bude objekt přístupný pracovníkům zhotovitele. Při sjednávání této doby je zhotovitel
povinen přizpůsobit se potřebám objednatele, popřípadě uživatele (provozovatele) a je
povinen přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.
9.11. Běh záruční doby na reklamovanou vadu a jej i ucelenou část se přerušuje dnem, kdy
objednatel zašle písemnou reklamaci zhotoviteli a pokračuje dnem, kdy objednatel písemně
potvrdí odstranění vady, o tuto dobu trvání opravy se prodlužuje záruční lhůta. Veškeré
činnosti související s projednáváním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace
zajišťují zástupci obou stran uvedení v či. l. smlouvy.

10. Zvláštní ujednání
10.1. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel vystavil na viditelném místě staveniště reklamní
tabuli své firmy s údaji identifikujícími stavbu a její průběh.
10.2. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska dohodnutá při kontrolních dnech či
jiných jednáních mezi výše uvedenými oprávněnými osobaini, související se stavbou a
nevybočující z mezí stanovených touto smlouvou, zapsaná ve stavebním deníku nebo i jiném
zápisu doloženém dodatečně do stavebního deníku, jsou pro obě strany závazná.
10.3. Jestliže objednatel zjistí, že termín dokončení díla nebo jeho částí, kvalita prováděných prací
nebo bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, je ohrožena z důvodu neplacení zhotovitele
subdodavatelům, kteří se na dodávce díla podílejí, za jejich prokazatelně kvalitně provedené
práce, je toto důvodem k odstoupení od smlouvy, pokud zhotovitel do 30 dnů od výzvy
objednatele nesjedná příslušnou nápravu.
10.4. Zhotovitel je povinen zejména během provádění zemních prací a po jejich ukončení zajistit
čištění využívaných komunikací. Zhotovitel si zabezpečí potřebná rozhodnutí správních
orgánů potřebných pro zábory veřejného prostranství. Případné náklady, vyplývající z tohoto
bodu nese zhotovitel, včetně případných škod nebo pokut vzniklých porušením těchto
povinností.

10.5. Zhotovitel zajistí provedení potřebných zkoušek a případných zkušebních provozů
stanovených právními předpisy a technickými normami, dokumentací nebo touto smlouvou.
O jejich konání vyrozumí zhotovitel objednatele alespoň 10 pracovních dnů předem. Výsledek
zkoušek bude zachycen v písemném protokolu.

11. Změna smlouvy
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11.1. Ustanovení této smlouvy lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním
výslovně nazvaiiým "Dodatek ke smlouvě o dílo" a očíslovaným pořadovým číslem. Jiné
zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy
je nutná dohoda o celém obsahu.

11.2. 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
ke smluvnímu jednání.

11.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením
teraiínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro
který smluvní strana od smlou\7y odstupuje.

11.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li
jeho existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o
odstoupení. Pokud tak neučini, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. Odstoupí-li
některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající,
pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
•zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je
stanovena cena díla;

•zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový
doklad";
•zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do
tří pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení". Po dílčím předání a
převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné ukončení smluvního
vztahu;

•zhotovitel provede tyto úkony do 14-ti dnů. Pokud tak neučiní, provede objednatel
zdokumentování stavu díla sám. Po uplynutí této doby je objednatel oprávněn nakládat
s předmětem plnění dle své svobodné vůle.
11.5. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni převést svá práva a povinnosti z této smlouvy
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.

12. Bezpečnost a ochrana zdraví na stavbě
12.1. Opatření z hlediska bezpečnosti, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví při práci, jakož
i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na staveništi a
v dotčeném okolí zhotovitel. Zhotovitel organizuje a dbá na dodržování těchto opatření
i u subdodavatelů. Každý účastník výstavby je povinen vyvinout nejvyšší úsilí k zamezení
škodlivých účinků své činnosti nebo svého provozu na zdraví pracovníků druhých organizací
i jiných osob. Zhotovitel je povinen pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví při práci
l u pracovníků svých subdodavatelů.

13. Závěrečná ustanovení
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13.1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně
neupravené vzájemnou dohodou, se řídí ustanoveními dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský
zákoník - účinný od 1.1.2014 (NOZ).
13.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické infonnace, které jim byly svěřeny

druhou smluvní straiiou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany
a nepoužijí tyto infonnace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.
13.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že se seznámily
s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně
prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných
podmínek.

13.4. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž
zhotovitel i objednatel obdrží dva potvrzené výtisky s platností originálu.
13.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

v
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: VGOOO

Stavba: Modernizace Městské knihovny Bochov
JKSO:

cc-cz:

Místo: Bochov

Datum:

17.8.2020

1C:
DIČ:

Objednatel:
Město Bochov

1C:

Zhotovitel:
KV Realinvest s.r.o.

29113903
CZ29113903

DIČ:

1C:

Projektant:

DIČ:

1C:

Zpracovatel:
Lukáš Kolár

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci
'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného katendářniho pololetí. Veškeré další informace
vymezující popis a podmínky použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu práci,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
566885,61
0,00

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

566885,61

Cena bez DPH
DPH základní

21,00%

ze

566 885,61

15,00%

ze

0,00

snížená

! Cena s DPH

^^"y^^^^tZ^

^ ;.';*, ^k^ríSÍ.,,^^^,^^-..

Razítko

Objednavatel

Datu m a po dpis:

"gy-"^-;'S^: ,Í.^.. ..-;,,„.. .;,,^;;:,t.,^

Zpracovatel

^Projektant

i Datum a podpis:

119045,98
0,00

; Datum a podpi^

Razítko

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód:

VGOOO

Stavba:

Modernizace Městské knihovny Bochov

Místo:

Bochov

Datum:

Objednatel:

Město Bochov

Projektant:

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel: Lukáš Kolár

Kód

17.08.2020

Cena bez DPH [CZK]

Objekt

Cena s DPH [CZK]

566885,61 685931,59

1) Náklady z rozpočtů
VGOOO Modernizace Městské knihovny Bochov

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

E:1-r3na ? 7 ?

566885,61 685931,59
0,00

0,00

566885,61

685931,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

\F Realin\/est

Modernizace Městské knihovny Bochov

JKSO:
Místo:

CC-CZ:

Bochov

Datum:

17.08.2020

Objednatel: 1C:
Město Bochov DIČ:
Zhotovitel: . 1C:
KV Reatinvest s.r.o. DIČ:
Projektant:

29113903
CZ29113903

1C:

DIČ:
Zpracovatel:
Lukáš

Kolár

1C:
DIČ:

Poznámka:

Soupis práci je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS'a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické
podmínky.

566 885,61

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

0,00
566 885,61

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

]-

Cena s DPH

v

[projektant

^Datum a podpis:

685931,59

CZK

! Zpracovatel

Razítko

f"-.

Datum a podpis:

Razítko

.Zhotovitel

l Objednavatel

Datum a podpis:

119045,98
0,00

566 885,61
0,00

ze
ze

Razítko

Datum a podpis:
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Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:

Modernizace Městské knihovny Bochov

Místo:

Bochov

Datum:

17.08.2020

Objednatel:

Město Bochov

Zhotovitel:

KVRealinvest s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Lukáš Kolár

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis

566885,61

1) Náklady z rozpočtu

151 675,35

HSV - Práce a dodávky HSV
61 - Úprava povrchů vnitřní
62 - Úprava povrchů vnější

92733,53

962,52
2 832,81

63 - Podlahy a podlahové konstrukce
94 - Lešení a stavební výtahy

7 498,80

96 - Bourání konstrukcí

4733,12

97 - Proražení otvorů a ostatní bourací práce

6915,69

997 - Přesun sutě

31 986,63

998 - Přesun hmot

4012,25

415210,26

PSV - Práce a dodávky PSV
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

17905,02

762 - Konstrukce tesařské

51 353,91
161 407,43

763 - Konstrukce suché výstavby
776 - Podlahy povlakové

184543,90

0,00

2) Ostatní náklady

566 885,61

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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ROZPOČET
Stavba:

Modernizace Městské knihovny Bochov

Místo:

Bochov

Datum:

17.08.2020

Objednatel:

Město Bochov

Zhotovitel;

KV Realinvest s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Lukáš Kolár

PC Typ

Kód

MJ Množství J. cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Popis

Náklady z rozpočtu

566885,61
151 675,35

HSV - Práce a dodávky HSV

61 - Úprava povrchu vmtřni

92733,53

i,^^^-,r- ~ i Penetrace akryiat7sTí:ikonova vmiřmch-

39

m2

'konstrukd nanášená ručně

l 36 K Í612135101
—

37 K '612142001

38 ; K 1612311131
40 K [622143003

THrubaVýplň rýhově itěnách maltou jakekólf

12336,69

43,000|

113,66'

4 887,38

m2

191,000'

187,431

35799,13

m2

191,0001

204,25!

39011,751

TPotaíenTvmtřríích sten" s klovláknitým pTetlvem
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

Potazem vmtrmch sten v

64,59|

m

j sirky rýhy

l tloušťky do 3 mm

191,000

T

: Montáž omítkovýcF plastových nebo
l pozinkovaných rohových profilů s tkaninpjj

41 M \590514800 'lista rohová AI 10/10 cm s tkaninou bot. 2,5 m

m

21,000

30,741

m

3,000 i

17,68 \

—}

62 - Úprava povrchu vnější
42 K 1629991011
l

f--T
43

53,04,

962,52

"ŽakrytTvypTňí otvoru a svTsTych~píoch fólii

m2

i při lepenou lepKi páskou

26,000 i

37,02

962,52

2 832,81

63 - Podlahy a podlahové konstrukce
K 1631311115

645,54!

iMazanina ti do 80 mm z betonu prostého bez
izvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3

0,800i

3 541,011

2832,81

_L„......L.„__.

7 498,80

94 - Lešení a stavební výtahy
1- l Lešení pomocné pro objěíty pozemnich staveb-ší
44 K i949101111 Jeseňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150

l

m2

180,000

41,661

7498,80]

_lks/m2_

96 - Bourání konstrukcí
-BouřanTpn'cekzcíheí''paIěriych na AWČtldo |

r

6

K 1962031132

1100 mm

4733,12
m2

15,000

198,01

2970,151

0,800

2 203,71

1 762,971

43,000:

160,831

l Bourání podkláďů poď"díažby nebo mázánin
7

K |965042141 betonových nebo z litého asfaltu ti do 100 mm

m3

pl pres 4 m2
Poznámka kpoloíce-.-podiatKive st.m.c. T 02 se
nebourá

6915,69

97 - Proráženi otvorů a ostatní bourací práce
45 K 974031155

Vysekáni rýh vTzďiviTcTheínem ht do 100 mm s
do 200 mm

m

6915,69

J-„.

Poznámka k položce:, • nové rozvody topeni

T

31 986,63

997 - Přesun sutě
ÍVnitrostavei-nstm doprava sutí a vybouranych"

46 K 997013115

18,900|

637,14

12041,95

t

18,900,

232,19.

4388,39|

t

270,000.

9,29]

2508,301

t

18,900

690,371

13047,99

hmot pro budovy v do 18 m s použitím ! t
mechanizace

l 47 K |997013501
"•--

48 K !997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

Pripíatek k odvozu sutia vybouraných hmot na
l skládku ZKD 1 km přes 1 km
Poznámka k poíoice:, - skládka Vřesová W km

49 K 1997013831R

l Poplatek za uíození stavebního směsného
odpadu na skládce (skládkovné)
Poznámka k položce:, - skládka Vřesová
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l PC Typ

Kód

Cena celkem [CZK]

MJ Množství J. cena [CZK]

Popis

.-J

4012,25

998 - Přesun hmot
50 l K 1998011003

--T

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

t

16,300 i

4012,25;

246,15

...J

415210,26

PSY - Práce a dodávky PSV
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
33 i K 1784121001

17 905,02

1 Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m i m2

;.-L__

Poznámka k položce:, - 30%~oprava^miíky~^70X

191,600|

23,74|

4548,58!

oškrábání
..____—.

34 l K 1784181101

iyák'íadňTi1<ryíitoVa3edrTonasobr]rpiríět7ace
[podkladu v místnostech výšky do 3^80m

m2

191,600

13,26|

2 540,62|

35 l K 784211101

Ivýborně otěruvzdorných v místnostech výšky do

m2

191,600

56,45|

10815,82|

Dvojnásobné 1:)íte-malby ze smesízá mokra

13,80 m

.-i„.

Poznámka k položce:, - omyvatetný nátěr

51 353,91

762 - Konstrukce tesařské
11 K 1762521811
l

10 K 1762511227
5 K 766421821
9 ; K 1965083131
12 K 1762595001
13 K 998762102
L.

l Demontáž podlah bez poíítařff^ prken tloušťky"
do 32 mm

m2

65,0001

--r

Podlahové kce podkladové z desek OSB ti 25
mm nebroušených na pero a drážku lepených |

TDemóntáž truhlářského obložení podhledu z
palubek

m2 [

70,0001

376,131

26329,101

m2

49,000;

129,00:

6321,00|

490,71!

11 286,33i

26,16i

1 700,40;

1 351,90,

2 870,08!

m2

65,000;

—1._^..

iffesuíT hmot tonážni pro kcetesařskev

t

|objel<tech_vdo12m

J___

2,1231

161 407,43

763 - Konstrukce suché výstavby
! „ i,^..,..^. l Montáž kontaktního zatepleni vnějších podhledů
z polystyrénových desek ti do 120 mm
32 l M '28375980

[--

30 i K |713114112.CUR
3

K Í763121511

14 i K 1763131751

15 ! M 283292600R

—Ť—T--111-"—
27 l K [763131752
28 i /W '63f50799
29 /M }63150794

Z 847,00 i

-i--—-—-

iOdstrarTer^nasypů pod podlahami mezftrd^^^^^
m3
23,0001
[pres 200 mm
1—
^po]ovácipřostredky-pro položeni dřevěných [
podlah a zakrytí kanálů

T
43,801

13,0001

658,52;

8560,76'

-<J.Í260L-

171.95

2 280,06

9,000

1 033,39;

9 300,51 [

10,000!

427,201

4272,001

63,000!

23,61^

1 487,43!

m2

73,000

21,23

1 549,79d

m2

130,000

37,86|

4921,801

m2 i

64.2b0

184.07 !

11 828,34 \

^Ť

64,260

88,88\

5711,43

559,95!

57114,901

m2 l

..±.
m2 l

] deska EPS 100 fasádní Á=0,037 ti 120mm

'Tepelná foukaná izolace celulózová vlákna
m3 l
:CLIAAATIZER PLUS vodorovná volná ti do 250 mm i

i SĎKstěná-přědsazěna ti 39,5 mm profil ČD+UD
i m2
] desky 1xA 12,5 bez TI

Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 l
[fólie parotěsná DEKFOL N1W standard
Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SOK
l podhledu

[plsť skelná pro izolaci mezi krokve^ Á^O,036 ti
200mm

!

{pl^skeína pro ^zo^Hriezi krokve Á=0,036 ^tT \
100mm

l

^

JMoňtáž-ŠDK kazetového podhledu z kazet
51 K 1763135102

600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou

m2

102,000!

nosnou konstrukci

-_1-

52

At 1590J0592

\podhled kazetový demontovatelný bily hladký l m2

4

K 763161710

SDk-pbdkrovf^eska1xÁ 12,5 bez Ťjdvouvrstva

53 K 1763164251
54 : K 1771571810
16 | K Í998763101

děrovaný hrana rovná ti. 8 mm 600 x 600 mm

'spodní kce profil CD+UO

;SDK-obkÍad dřevěných 'kciíváru U ? přes 1,2 m ]

i desky 1xA 12,5
rDÍmontaž podlah z dlaždic keramických
(kladených do malty
i PřesurThmot tonážní pro drevoitavby'v
LObjektechy do U m

m2

107,100 !

132,00\

14 137,20 \

53,000i

648,03

34345.59i

___.^.^

m2

6,0001

518,15

3 108,90;

m2

11,000!

124,561

1 370,161

t

1,320;

1 074,671

1 418,56

'i

184543,90

776 - Podlahy povlakové

i Vápeňocemeňtová štukováTmitka ostení nebo r
mZ ;
l "~" l " ^•——— jnadprazí

^^ranR 4 7 S

15,0001

545,75]

8186,25

PC Typ

Kód

23 K |713111136
24 M ^63150799
25 : M |63<50797
26 ' M |63<5J565
19 l K 1776111116
20 i K 1776111311
21

K i776121311

22 i K 1776141122
17 l K 1776201811
55 i K Í776221111
18

K 1776410811

56 i K 1776411112
57 ; A4 '284122450R

Popis

MJ Množství J.cena [CZK]

IMontáž izolace tepelné stropů volně kladenými
rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi trámy

[p(sť skefňa pro Tzoíacimezjkrokve /\'CÓ,036 ti
200mm

íplsťskelna~proJzolaa~mezi'Wokve~Á=0,036 ti.
160mm

irohož-izo(acnTzm7nerařnip(sriprosíyana^6^^^
\ks/m3 ti.50 mm
I^ditraneríi zbytku Tepid ia z podkíidu"
j povlakových podlah broysemm
Vysátí podkladu povlakových podlah

[V^d^uředlterňa penetrace sá7é7io'po(Tklad^^^^

38,64

Cena celkem [CZK]
7534,80

m2 l

195,000'

m2

68,250

195,41

m2

65,250 l

(45,07 l

m2

68,250}

30-4,95

20812,84

m2

102,000:

52,04:

5 308,081

m2

102,0001

10,79|

1 100,58

13 336,73
9 901,03 i

ÍPí?/í?i<!:!yY^ll..E????l?!1....^Ě[!íy.Ł2rr!?Fy.l:1
jVyrovhanTpodkfadu p^
m2 i 102,000;
ipevnosti 30 MPa ti 5 mm
^_.^...^ ..._^l
[DerTÍontažTepenycFpovlakovycFTpodíah bez

34,02

3 470,041

360,00

36 720,001

42,76 i

3 634,601

Lepení pásů z PVC standardním lepidlem

102,000'

229,41

23 399,82^

m

76,0001

10,83 i

823,081

m

76,0001

155,10

11 787,60

115,000

335,03

38 528,45

m2 l 102,000:

m2 ; 85,000|
m2

|OdstraneňTsok'lfkua-ÍTŠTpryzovycFnebo
plastových
l Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm
podlahovina PVC siře 1500 ti. 2 mm

m2

Poznámka k položce:, - podlaha Pil

Strana 5 z 5

