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č.
č.

Objednatel:

Bankovní spojení:

lČo:
DlČ:

zastoupený:

Bankovní spojení:

lČo:
DlČ:

zastoupený:

osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: p. Josef Fabík, tel: 566 670 221, fax: 566 670 110

Ve věcech technických, k odsouhlasenídokladů a k fakturaci:
p. Josef Fabík, e-mail: obec@radostinnadoslavou.cz

Zhotovitel: COLAS GZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
divize SiIniční stavitelství, oblast Jih, Kosovská 10' 586 37 Jihlava

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vloŽka 6556

osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: lng' Vít Weselý, manaŽer regionu Vysočina, tel: 733 780 340

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci.

lng. Jiří Hladík, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 370

Petr Buk, vedoucí stavby, tel.: 733 780 375

SMLOUVA O DILO
uzavřená podIe ustanovení S 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.. oběanského zákoníku. v platném znění

(dále ien ..Smlouva")

smlouvy u Objednatele:
smlouvy u Zhotovitele:

zakázka číslo:
JlruY/2016/008

ČIánek ě. í
sMLUVNí STRANY

obec Radostín nad oslavou
594 44 Radostín nad oslavou 223

I 61 1 2008

Komerční banka, a.s. č"ú''. 10729751/0'100

00295248

p. Josefem Fabíkem, starostou obce Radostín nad oslavou

Komerčn í banka, a. s., číslo Účtu: 7 408-20 1 /0 1 00

26177005
c226177005
lng' Vítem Weselým, manaŽerem Regionu Vysočina , na základě plné moci
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článet č. z
pŘeouĚr pluĚní

Předmětem smlouvy je provedení díla na zakázce

komunikací'"

@

obec Radostín nad oslavou - oprava místních komunikací
(dále jen ,,Zakázka")

. a to zejména těchto prací: dle položkového rozpoětu - viz příloha č.1
(dále jen ,,Práce")

(soubor vŠech výše uvedených Prací v rámci Zakázky jako ,,Dílo")

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou a vyplývajících ze stavebního
povolení a dle předané projektové dokumentace provést dodávku Díla a ve stanovené době předat Dílo
objednateli a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou Dílo převzít a zaplatit
zanéj ujednanou cenu.

2.3.

2.4 "

Zakázka a rozsah Díla jsou blíŽe popsány vSoupisu prací a cen Díla' jeŽ tvoří Přílohu č. 1, která je
nedílnou součástí této Smlouvy.

Práce budou realizovány dle poŽadavku objednatele a cenové nabídky zhotovitele

ČIánek ě.3
ruísro n Čns plHĚttí

Zhotovitel se zavazuje organizovat a zajistit Práci na Díle v souladu s poŽadavky objednatele'

Místem plněníje obec Radostín nad oslavou, komunikace ke Znetínku, parkoviště u ZS

Kzahé4enÍ prací dojde předáním Staveniště objednatelem Zhotoviteli dne 1.dubna 2016. o předání
Staveniště bude sepsán písemný zápis/protokol.

Zhotovitel se zavazuje provést DÍlo nejpozději do 3O.června 2016 (dále jen ,,Termín provedení Díla")

Smluvní strany si ujednávají, Že Dílo lze provádět dílčím plněním po částech'

objednatelje povinen přistoupit na přiměřené prodlouŽení lhůty plnění zejména v těchto případech:

3.6.1. při zvýŠení rozsahu Zakázky nad 10% původního rozsahu,

3"6"2. bude-li objednatel v prodlenís předáním staveniště nebo nebude-li mociZhotovitel plynule
pokračovat v Pracích z důvodu na straně objednatele,

3.6.3. v případě klimatických podmínek nevhodných pro technologii prováděných prací,

3.6.4. v případě vyššÍ moci.
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Článek ě. l
cENA zA DíLo

4.1" Cena Prací je stanovena smluvně a činí dle nabídkového rozpočtu Prací, kteý je přílohou č. 1 této
smlouvy:

Cena celkem bez DPH 440 390'00 Kč
DPH 92 481,90 Kč
Gena celkem s DPH 532871,90 Kč

. K ceně bude Úctováno DPH ve výši dle platného zákona.

4"2" Cena za Dílo můŽe být upravena dodatky k této Smlouvě za těchto předpokladů:

a) V případě víceprací poŽadovaných objednatelem, které nejsou předmětem zadánl, včetně poŽadavku
objednatele provést Dílo ve větších výměrách neŽ bylo dohodnuto. Tyto budou oceněny jednotkovými
cenami uvedenými v poloŽkovém rozpoČtu. Ceny těch prací, které nejsou v rozpočtu oceněny, budou
stanoveny na základé cenové kalku lace odsou h lasené objed natelem.

4'3. Cenaza Dílo můŽe být Zhotovitelem jednostranně zvýšena za těchto předpokladů:

a) Zhotovitel listí, Že výměry poskytnuté objednatelem neodpovídají skutečnosti nebo objednatel uvedl
jiné nepravdivé nebo neúplné Údaje v zadávací dokumentaci, které vedly ke zvýŠení nákladů při

realizaci Díla. o této skutečnosti bude Zhotovitel bezodkladně informovat objednatele.

b) V případě vícenákladů za likvidaci odpadu vzniklého při realizaci Díla, zejména odpadu 17 05 04 _
Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03, který je dle provedeného rozboru odpadem
nebezpečným, ačkoli podle projektové dokumentace předloŽené objednatelem nebezpečným odpadem
být neměl.

4.4. objednatel prohlašuje, Že financování Prací, které jsou předmětem této Smlouvy má zajištěno. Dále se
objednatel zavazu1e nahradit Škodu, která Zhotoviteli vznikne následkem zastavení Prací z titulu
nedostateČného financování, zruŠením objednávky' či jiných dohod o rozsahu stavby.

článek ě.5
PRoHLÁŠENí PŘiJEMcE PLNĚNí

objednatel prohlašuje, Že přijaté plnění bude pouŽito výlučně pro Činnost, která není předmětem daně
z přidané hodnoty, a objednatel tedy vystupuje jako osoba nepovinná k dani z přidané hodnoty. Při
fakturaci stavebnÍch a montáŽních prací nebude uplatněn reŽim přenesené daňové povinnosti.

Článek č' s
PLATEBNí VZTAHY

6"1. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem
na základě vystavovaných faktur.

6"2. Fakturace Qude provedena po dokončení a předání díla, bude fakturováno podle skutečně vykonaných
prací a spotřebovaného materiálu na základě soupisu provedených prací Zhotovitele potvrzeného
objednatelem. Datem uskutečněnízdanitelného plněníje datum dokončenía předánídíla.

6.3. V případě, Že v ÚČtovaném období budou provedeny jak Práce podléhající reŽimu přenesené daňové
povinnosti, tak Práce, u nichŽ se reŽim přenesené daňové povinnosti neuplatní, je Zhotovitel povinen
pro kaŽdý druh plnění vystavit zvláŠtní daňový doklad.

5.1 
"
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6.4. NáleŽitosti faktury:

a) označení faktury a jejÍ evidenční Číslo,

b) označenÍ čísla objednávky nebo smlouvy u objednatele,

c) obchodnÍ firmalnázev a sídlo/mÍsto podnikání, lČo, DlČ (objednatele iZhotovite e

d) předmět a rozsah plnění,

e) datum vystavenÍ faktury a lhůta její splatnosti,

f) datum uskutečněnÍ plnění,

g) jednotková cena bez daně, a dále sleva, pokud není obsaŽena v jednotkové ceně,

h) základ daně,

i) základnÍnebo sníŽená sazba daně nebo sdělenÍ, Že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na
přísluŠné ustanovení tohoto zákona a odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH, ve znění
pozdějŠÍch předpisů,

j) výši daněz přidané hodnoty.

k) Údaj o zápisu do obchodního rejstříku, včetně spisové znaČky, přÍpadně Údaj o zápisu do jiné evidence,
v případě, Že podnikatel nenízapsán v obchodním rejstříku (objednatele i Zhotovitele)

6.5. Fakturu a objednatelem potvrzený zjišt'ovacÍ protokol zaŠle Zhotovitel ve dvou vyhotoveních na adresu
objednatele uvedenou v hlavičce smlouvy.

6.6. Splatnost faktury je 14 dnů od vystavenÍfaktury Zhotovitelem. Dnem zaplacenÍse rozumí den připsání
celé přÍslušné částky na ÚČet Zhotovitele. V pochybnostech se máza to, Že faktura byla doručena třetí
den po odeslánÍ.

6.7. objednatel není bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele oprávněn:

a) jednostranně započíst svoji pohledávku vůči Zhotoviteli proti pohledávce Zhotovitele vůči
objednateli vzniklou z této smlouvy,

b) zřídit zástavní právo ve prospěch třetí osoby k pohledávce z této Smlouvy,

c) postoupit třetí osobě svoji pohledávku vůči Zhotoviteli vzniklou z této Smlouvy.

7.2.

Článek č. 7
pŘeoÁruí oíln

Dílo bude objednateli předáváno najednou, nebo po jednotlivých ucelených Částech. Převzetí Díla bude
provedeno formou zápisu, který podepíŠÍ zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude
obsahovat téŽ soupis eventuálně zjiŠtěných vad s dohodnutým termínem pro jejich odstranění.

Pro předání a převzetÍ Díla jsou oprávněni pracovníci smluvních stran zmocnění ve věcech technických
a odsouhlasení dokladů k fakturaci uvedení v článku l. této Smlouvy.

objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného DÍla do 5 dnů po obdrŽení výzvy. Den podání
výzvy objednateli k převzetí Díla se povaŽuje za den ukončení PracÍ. objednatel se zavazuje přejímánÍ
ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu dokončit, a to nejpozději
do 10 dnů od jeho zahét1ení" Nesplní-li objednatel bez náleŽitého důvodu povinnost prevzeii
dokonČeného Díla do desátého dne po výzvě, má se zato, Že Zhotovitel splnil svůj závazek provést
Dílo a to bude povaŽováno za převzaté bez vad a nedodělků. od tohoto data je Zhotovitel oprávněn
vystavit závěreČnou fakturu.

4110
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Pokud objednatel Dílo nebo jeho ucelenou čáSt zcela nebo částečně pouŽUe anebo zprovozní ještě
před podpisem zápisu o předání, povaŽuje se toto za převzetí Díla nebo jeho části objednatelem.
V takovém připadě zápis o předání vypracuje a podepíše Zhotovitel. Tento zápis o předání je ve všech
ohledech rovnocenný společně odsouhlasenému předání Díla.

Vlastnické právo k Dílu přechází na objednatele Úplným zaplacením ceny Díla Zhotoviteli, a to včetně
všech případných navýšení ve smyslu čl" 4.2 a 4.3 této Smlouvy, náhrady způsobených Škod,
smluvních pokut a úroků z prodlení.

článek č. 8
zÁnurR zR .lRxosr R oopovĚoHosr zR vRoy oítl

Zhotovitel přejímá závazek, Že zhotovené Dílo - a to kaŽdá jeho část - bude plně způsobilé k Účelu
vyplývajícímu ze Smlouvy a není-li ve Smlouvě uvedeno, k obvyklému účelu a Že si zachová smluvené
nebo obvyklé vlastnosti. Ustanovení $ 2630 se nepouŽije' Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za
provedené Dílo ode dne předánía převzetív délce:

24 měsíců

Reklamace provedeného Díla budou uplatňovány písemnou formou.

objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 7 kalendářních dnů po jejich zjiŠtění. V reklamaci budou vady popsány spolu
s uvedením' jakým způsobem se projevují. V reklamaci objednatel navrhne termín schůzky
k projednání reklamace a určí kontaktníosobu pro Účely projednání reklamace.

Záruka Zhotovitele za jakost zaniká před uplynutím záruční lhůty v případě, Že Dílo nebo jeho část jsou
objednatelem nebo třetí osobou užívány nebo jinak zatěŽovány V rozporu se schváleným projektem
nebo v rozporu s obvyklým způsobem uŽívání. Zhotovitel dále neručí za Škody vzniklé na Díle nebo
jeho části v důsledku deformace podloŽí, podkladních vrstev nebo sedání zásypů, které nebyly
předmětem plnění nebo které vznikly v důsledku nedodrŽování předpisů o provozu a údrŽbě
komunikací.

clánek c.9
sMLUVNí PoKUTY A NÁHRADA ŠKoDY

Při nedodrŽenísjednaného termínu plnění DÍla z viny Zhotovitele zaplatí Zhotovitel objednateli smluvní
pokutu ve výši 0'05 % z ceny Díla prací, s nimiŽ je v prodlenÍ, a to za každý započ,atý den prodlení,
maximálně vŠak 10 o/o ZCan! Díla, pokud prodlení Zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo
vlivem překáŽky nastalé v průběhu realizace Díla nezávisle na vůli Zhotovitele, kterou nemůŽe tento
prokazatelně předvídat, odvrátit nebo překonat.

Při nedodrŽení termínu splatnosti faktur zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výŠi 0'05 % z fakturované
částky zakaŽdý den prodlenís placením'

Pokud objednatel postoupí svoji pohledávku vůči Zhotoviteli vzniklou z této smlouvy V rozporu
s ustanoveriím odst. 6.7 písm. c) této Smlouvy, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu odpovÍdajícÍ výŠi
postoupené pohledávky ke dni jejího postoupení. Pokud objednatel započte svoji pohledávku vůči
Zhotoviteli vzniklou z této Smlouvy V rozporu s ustanovením odst" 6.7 písm. a) této Smlouvy, zaplatí
Zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající 10 % výše této pohledávky ke dni, kdy Zhotovitel podnikl Úkon
směřující k jejímu započtení.
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g.4. SmluvnÍ strany se dohodly, Že náhrada škody vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou, kterou bude
SmluvnÍ strana uhradit druhé smluvní straně, ve svém Úhrnu nepřesáhne 100 o/o celkové ceny Díla dle
této smlouvy.

Článek č. 10

PRoVÁDĚNí DiLA
1o"1. Zhotovitel provádí Dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob.

Za provedení Díla, jakoŽ i za všechny závazky vyplývající ze Smlouvy odpovídá' jako by Dílo prováděl
sám"

10.2. Zhotovitel se zavazuje, Že vlastnosti zhotoveného a předávaného Díla budou ve shodě s poŽadavky

a) platných právních předpisů,

b) této Smlouvy (vč. souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod) a

c) platných ČsnlČs EN/EN.

(skupiny poŽadavků jsou uvedeny v pořadÍ podle vzájemné nadřazenosti).

Schopnost plněnÍ takových poŽadavků Zhotovitelem byla potvrzÍna ověřením systému řízení jakosti

Zhotovitele a vystavením přisluŠného certifikátu (systém podle ČSN EN lso 9001/2001, certifikován
CO SILMOS-Q, s.r.o.).

1o.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se zák.
Č. 183/2006Sb', Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a vsouladu prováděcími předpisy, do
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro realizaci Díla, zejména Údaje o

časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od dokumentace, údaje o prováděných

zkouškách, apod' Pokud objednatel s provedenými zápisy Zhotovitele nesouhlasí, uvede své výhrady

zápisem ve stavebním deníku do tří pracovních dní od jejich provedeníZhotovitelem, jinak se mázato,
Že s provedenými zápisy souhlasí. Povinnost vést stavebnÍ denÍk končí předáním a převzetím Díla.

10.4. Zhotovitelje povinen řÍdit se při provádění Díla přikazy objednatele. Shledá-li tyto přÍkazy nevhodnými,
je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit' Pokud bude objednatel i přesto trvat na realizaci
nevhodného příkazu, nenese Zhotovitel odpovědnost za vady způsobené dodrŽením nevhodných
příkazů. Zhotovitel rovněŽ nenese odpovědnost za vady Díla v případě příkazů, jejichŽ nevhodnost

nemohl zjistit ani při vynaloŽení odborné péče. Zhotovitel je však oprávněn odmítnout splnit příkaz,
jehoŽ vykonání by bylo v rozporu s platnými právními předpisy nebo s touto Smlouvou.

1o.5. Zhotovitelje oprávněn na nezbytně nutnou dobu přeruŠit provádění Díla v případě' zjistí-li při provádění

DÍla skryté překáŽky znemoŽňující jeho provedení sjednaným způsobem" Přeruší-li Zhotovitel Práce,

zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 24 hodin od jejího zjiŠtění písemně oznámit objednateli spolu

s uvedéním předpokládané délky přerušení prací, jeho příčinách a návrhem způsobu zabezpeČujÍcÍho
optimální způsob odstranění překáŽek a o přerušení DÍla provést zápis do stavebního denÍku"

objednatel se zavazuje vyjádřit k návrhům Zhotovitele souvisejícím s přerušením Prací vŽdy do tří
pracovních dnů od jejich obdrŽení' Po odstranění překáŽek prováděnÍ Díla se Zhotovitel zavazuje
pokračovat v jeho provádění způsobem a v rozsahu sjednaném touto Smlouvou s přihlédnutím

k případným změněným podmínkám vyvolaným přerušením. o dobu přeruŠení provádění Díla dle

tohoto článku se prodluŽuje doba plnění.

10"6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k Účasti na
předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 2 pracovní dny předem. Nedostaví-li se
bo1eonatei ke kontrole, na kterou byl řádně pozván nebo která se měla konat dle dohodnutého

čašového rozvrhu, můŽe Zhotovitel pokračovat v provádění Díla bez moŽnosti opakovatelnosti kontroly,

s výjimkou případu, kdy se objednatel nedostavÍ ke kontrole z důvodů překáŽky vzniklé nezávisle na

vůtíbo;eonatele a objednatel bez zbytečného odkladu Zhotovitele o této překáŽce vyrozumí azároveň
poŽádá o opakování ňebo odloŽení kontroly' V případě opakování kontroly je vŠak povinen Zhotoviteli
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uhradit náklady.s tím -spojené' V případě, Že objednatel poŽádá z důvodu překáŽky vzniklé nezávislena jeho vůli o odloŽení kontroly, se o tuto oobu próotuŽuje óoba plnění. 
- -- |-'

10"7' osobou oprávněnou za Zhotovitele jednat při spolupráci s koordinátorem BoZP ve smyslu ustanovení
$ B odst' 1 nař' vlády č. 591/2006 Šn., o nrizsibn 

'iniňalni"h 
poŽadavcíď na oezpečnost a ochranuzdraví při práci na staveništích, (pokud byl - se zřetelem k poŽaáavku u.i s r+ a násl. zák. č.309/2006sb' o zajiŠtění dalších podmínek eózp - objednatelem ustanověn koordinátor B9ZP)' jestavbyvedoucí Zhotovitelem určený v čl. '1 této sňtouvy, popř. jmenovaný pozdějŠím písemnýmprojevem vůle Zhotovitele; za takový projev vůle se povaŽuje i zápis uČiněný Zhotovitelem dostavebního deníku dle příl. e. g, eastiA, ilism. o) vyhr.'MMŘ-čn e.-.ióilzo06 sb., o dokumentacistaveb"

11'1' objednatel předá staveniště Zhotoviteli po podpisu smlouvy o dílo a nese
staveniŠtě je prosté práv třetích osob a jaxy'cnr<bri dalŠích překáŽek nranřicn
bude smluvními stranami sepsán zápis o ireáanistaveniŠtě.
Pokud bude působit s vědomím objednatele na staveniŠti, které jiŽ Zhotovitel převzal k provádění Dílapodle této Smlouvy' další zhotovitei, který není v Žádném vztahú se Zhotovitelem podle této Smlouvy(dále,,DalŠí zhotovitel,,), objednatel zejména:

a) to včas sdělíZhotoviteli (vč. sdělenÍ odpovědné osoby DalŠího zhotovitele a kontaktu na něj)
b) bude s oběma Zhotoviteli účinně spolupracovat přizajiŠt'ovánía udrŽování bezpečnosti (zejménabezpečnosti práce a ochrany zdraví osob a ocrrány Žjvotního p..trĚáii 

'

c) uzavře se Zhotovitelem dodatek této Smlouvy, pokud bude mít působení Dalšího zhotovitele dopadna závazky Zhotovitele podle této Smlouvy
Zhotovitel nenese odpovědnost za Škody (zejména na Životním prostředí nebo prováděném Díle),způsobené Dalším zhotovitelem, kteý plovaďr Práce na Zhotovitelem převzatém staveništi, anl zapříp' vady svého Díla, které vznikly v souvislosti s působením takového Dalšího zhotovitele.

11'2' objednatel zajistí na své náklady do termínu zahě4eni prací přísluŠný souhlas s prováděním Díla,například ohláŠen-Í .stavebních Úprav, stavební povbteni, povolení ke zvláštnímu'uŽÍvaní fozemnikomunikace a veřejných prostor, povolení objiŽd;ky nebo uzavírky, souhlas dle $ 68 a $ 69 zákonač'45812000 Sb., energetický zákon,. ve- z-něňÍ púoe1sict'' preopiir:, ádJ, popř. zřízení věcnýchbřemen, bude-li toho třeba a předá přísluŠné doklady Zhbtovite|i ne;pozoejl |ri preoanistaveniŠtě"
11"3' objednatelje povinen vyjadřovat se k zápisům Zhotovitele nejpozději do tří pracovních dnů a v případěnaléhavosti okamŽitě po vyzvánÍ Zhotovitele.

11'4' Pokud má objednatel k dispozici informace, týkajícíse místa provádění Díla, geologie' půdy, hydrologiea ostatních podmínek, je povinen je Zhotoviteii póst<ytnout. -

11"5' objednatel předá Zhotoviteli pevné body vytyčovací sítě, Zhotovitelje povinen provést vytýčení stavbya udrŽovat je po celou dobu trvánístavbý ná[orušene.
11"6' objednatel předá ke dni předání staveniŠtě platná vyjádření o výskytu inŽenýrských sÍtÍ a zařízenív prostoru staveniŠtě.

odpovědnost za to, že
provedení Díla. o tom

č!ánek é. 11

T OBJEDN
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ČIánek é. 12

oBcHoDNí TAJEMsTVi
12.1' SmluvnÍ strany sezavazuji,ŽevprůběhutrváníjejichsmluvnÍhovztahuavnásledujícíchdesetiletech

po jeho ukonéení zachoi4i mlčenlivost o důvěrných informacích poskytnutých druhou stranou vůči

třetím osobám s výjimkou piípadů, kdy si tyto informace vyŽádá soud nebo jiný oprávněný státnÍ orgán.

12.2. Důvěrnými informacemi se rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu vČetně informací obchodní
povahy _ zejména obchodnítajemství, tajemstvítechnické a výrobní povahy, bez ohledu na to, zda byly

ioeteňy přeó nebo po uzavření Smlouvy a bez ohledu na formu tohoto sdělení, s výjimkou:

a) informací, které se stanou známýmijinak neŽ poruŠením povinnostÍ ze Smlouvy, přičemŽ domnělý
porušitel povinností dle tohoto článku musítuto skutečnost prokázat,

b) informací, které byly straně známyjiŽ před jejich sdělením druhou smluvnístranou, přičemŽ jejich

předchozí známostje strana schopna prokázal,

c) informací, které strana získala od třetÍ osoby a je schopna tuto skutečnost prokázat.

Čtánek ě. 13

zÁNlK sMLoUVY
13.1. Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v případech výslovně stanovených touto

Smlouvou nebo zákonem.

13'2' Pokud v této Smlouvě nenÍ dohodnuté jinak, je kaŽdá ze smluvnÍch stran oprávněna odstoupit

od Smlouvy vŽdy jen po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanovídruhé straně přiměřenou

náhradní lhůu bio splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší neŽ 30 pracovních dnů'

JestliŽe nebyly učiněňy zaoňe-tiot<y vedoucí k nápravě, je pak oprávněna dotčená strana odstoupit od

Smlouvy již'bez dalŠíňo, a to písemným oznámením druhému účastníkovi. obě strany této Smlouvy

berou na vědomí, Že odstoupení od Smlouvy je jednostranný právní úkon, jehoŽ účinky nastávají

doručením projevu vůle směřujícího k odstoupení druhé straně.

13.3. objednatel i Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) v přÍpadech výslovně stanovených touto Smlouvou nebo zákonem

b) v případě, bude-li v insolvenčním řízení zjištěn úpadek smluvní strany nebo bude insolvenČní návrh

zamÍtnut pro nedostatek majetku

c) pokud bude objednatel v prodlenís Úhradou plateb po dobu delŠí neŽ 30 dnÍ, má Zhotovitel právo

zastavit Práce ňa dobu, neŽ dojde k Úhradě plateb. Pokud bude toto prodlenÍ delŠí neŽ 60 dní, má

Zhotovitel právo od Smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

13.4. Strany mají moŽnost dále odstoupit od Smlouvy, nastane-ti podstatná změna okolností' za nichŽ byla

Smlouva uzavřena, nebo v případě vyŠší moci.

13'5. V případě odstoupeníod Smlouvy uhradíobjednatelZhotoviteli cenu zhotovené části Díla v cenách dle

rozpočtu uvedeného v příloze k teto Smlouvě a dále náklady, které v souvislosti s prováděním DÍla jiŽ

vynaloŽil anebo které bude muset Zhotovitel ještě vynaloŽit. V přÍpadě nákladů ,,které bude muset

Zhotovitel ještě vynaloŽit" se rozumÍ náklady na materiál popř. výrobky určené ke zhotovení Díla

tzv' ,,na'cešte'' nebo materiál a výrobky určené ke zhotovení Díla' které jsou jiŽ objednané a jejichŽ

v1irobu a dodání nelze již zrušit. Tento materiál a výrobky dodá Zhotovitel objednateli. Seznam tohoto

materiálu a výrobků s uvedením jejich ceny a s termÍny dodání objednateli je Zhotovite| povinen

předloŽit objednateli do'14dnů od áata odstoupenÍ, jinak nárok na úhradu těchto nákladů Zhotoviteli

zaniká, porúo se smluvní strany nedohodnou jinak. Splatnost těchto nákladů smluvní strany dohodly

na 15 dnů od doručení platebního dokladu'
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článek č. 14

VYŠŠí Moc
14.1" Pro Účely této Smlouvy se za vyšší moc povaŽují přÍpady' které nejsou závislé na smluvních stranách

anitěmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou bránísmluvním stranám plnit jejich závazky.

14.2. Za případ vyšŠí moci se povaŽuje např. válka, mobilizace' Vzpoura, povstání, sabotáŽ, výbuch, poŽár,
pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), nařízený archeologický průzkum, Úkon
vlády' CNB nebo jiného orgánu či instituce, at' jiŽ májakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu
uvedenou definici vyšŠí moci. Zapřípad vyŠší moci se rovněŽ povaŽuje změna nebo zruŠení obecně
závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kteých by doŠlo k takové změně
poměrů oproti těm, za jakých byla Smlouva uzavírána, žeby nebylo moŽné spravedlivě poŽadovat, aby
9l]q.'1a^ byla plněna. Za případ vyšší moci se nepovaŽuje stávka, s výjimkou stávky organizované
CSMKOS.

14.3. o dobu přerušení Prací z důvodů vyšší moci se prodluŽuje doba plnění, a to aniŽ by muselo dojÍt
k dohodě smluvních stran o změně Smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není Zhotovitel ani objednatel
v prodlení. Náklady spojené s přerušením Prací nese každá strana v rozsahu, jak jísamotné vzniknou.
JestliŽe se plnění Smlouvy stane po vzniku vyšŠí moci nemoŽným, požádá strana, která se bude chtít
na vyŠŠí moc odvolat, druhou stranu o Úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plněnÍ.
Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyššÍ moc odvolala, právo odstoupit
od Smlouvy.

článek č. í 5
ŘeŠeruí sponŮ

15'1. Smluvní strany se zavazují, Že se vŽdy pokusí o smírné řešení sporů vzniklých ztéto Smlouvy nebo
v souvislosti s ní.

15'2' V přÍpadě, Že jednání dle článku '15.í skončí neÚspěšně, spor mezi smluvními stranami bude rozhodnut
věcně a místně příslušným soudem.

15.3. Soudní řízení dle čl. 15.2 lze zahé4it před i po ukončení díla stím, Že povinnosti objednatele
a Zhotovitele se tím, Že k soudnÍmu řízenídojde v průběhu zhotovování Díla, neměnÍ.

č!áner ě. 16

zÁvĚneČHÁ usrnruoveHi
16-1' Tato Smlouva se uzavírá v pěti vyhotoveních s platností originálu, znichž objednatel obdrŽí dvě

vyhotovení a zhotovitel obdrŽí tři vyhotovení.

16.2' Smlouva můŽe být měněna a doplňována pouze písemnými očíslovanými smluvními dodatky.

16.3. Vztahy vznikající z této Smlouvy jsou obchodními vztahy a řídí se zákonem č.B9t2o12Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalŠími právními předpisy.

16'4. - se vypouŠtí .
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č. smlouvy: JlNyl2016l008 ,,Obec Radostín nad oslavou _ oprava místních komunikací.''

16.5. Smluvní strany prohlašují, Že tuto Smlouvu uzavir{í svobodně, váŽné a bez donucení a Že plně

porozuměly 1ejimu obsalru' Dále prohlašují' Že Smlouvu v Žádném případě neuzavírají v tísni ani

za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis Pracía cen Díla

4ť -l . Ap,(b

ffit1 ťr
Josef Fabík

Starosta obce

V Radostíně nád oslavou dne:

Za Objednatele

Radostín nad

V Jihlavě dne: 11.3.2016

Za Zhotovitele:

lng. V|t WeseIý

manaŽer Rég.ionu Vysočina

divize Silďční stavitelství

COLAS CZ, a.s.

ffiffiXÁs ffix*u m-g"
lrrovocoma& ádfu ngd s&savou
&-1*"*a ut.,5st ot Ždál na(: sá'ávou

nlČ''cz*oirroos n
Ťel: 5ffi óž3 sls. Frue ii6s 69 } 8E?

cďEÍsu

ísnd

* \*'sř/ A5

effi#
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:Kč
cENoVÁ NABíDKA

Stránka 't / í
11.3.2016

Celkem s DPH|'oř' Kód MnoŽství M

Stavba: 16í12008 - obec Radostín nad oslavou _ oprava místních komunikací

objekt: 002 - Rovina u rybníka

Cena celk. DPH

6,00 3 600,00

13,00 7 800,00

1 970,00 45 310,00

200,00 120 000,00

21% 4 356,00

21% 9 438,00

2'l% 54 825,10

21% 145 200,00

001 9389093'l'lR00 odstranění nánosu z povrchu
podkladu Živice/beton

002 5732111'1'1 R00 Postřik Živičný spojovací z asfaltu 0,,
5-0,7 kglm2

003 572713112 Vyrovnání povrchů dosavadních
podkladů obalovaným kamenivem
AcP í6 + (A 50/70)

Asfaltouý beton ACo 11 tl. 4cm - (A
50/70) šířka nad 3m

004 577134221

600,000000 m2

600,000000 m2

23,000000 t

600,000000 m2

soucet za objekt: 002 - Rovina u rybníka 176 7'10,00 213 819,10

45,00 27 000,00 21% 32 670,00

objekt: 003 - Parkoviště u zdravotního střediska

001 5662011'1í Úprava krytu z kameniva drceného
pro nouý ký s doplněnÍm kameniva
drceného do 0,04m3/m2

VyrovnánÍ poVrchů dosavadních
podkladů obalovaným kamenivem
ACP 16 + (A 50/70)

Asfaltový beton ACo '11 tl. Scm - (A
50/70) šířka nad 3m

002 572713't12

003 577144221

1 970,00 86 680,00 21% 104 882,80

250'00 15o 000,00 21% í81 500,00

So

600,000000 m2

44,000000 t

600,000000 m2

UELKEM stavba: 16112008 - obec Radostín nad ostavou - oprava 440 390'00 532€-7TBď
místních komunikaci
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