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Název veřejné zakázky Běleč, most přes řeku Blanici pod Šelmberkem, Obnova mostu po povodni 2013

Číslo zakázky OB/VZ/2015/002

Zadavatel, sídlo, IČ, DIČ Obec Běleč, Běleč 22, 39143 Běleč, IČ 00582506, DIČ CZ00582506

Zastoupený, telefon, email Stanislav Šmejkal, starosta, tel. 724189517, email smejkal@obecbelec.cz

Oznámení  o veřejné zakázce malého rozsahu -  výzva k podání  nabídek na stavební  práce dle  zákona pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu při dodržení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, tj. zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace (dále jen zákon).

Zadávací dokumentace

k  veřejné  zakázce  malého  rozsahu  na  stavební  práce,  zadávané  podle  §  6,  §  12  odst.  3  a  §  18  odst.  5  zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

1. Předmět veřejné zakázky:
Stavební práce spojené s akcí „Běleč, most přes řeku Blanici pod Šelmberkem, Obnova mostu po povodni 2013“
v     rozsahu  dle  předložené  projektové  dokumentace  a  výkazu  výměr.  Předmětem projektové  dokumentace  je
obnova stávajícího silničního mostu na místní komunikaci. Obnova mostu zahrnuje: snesení stávajícího mostu
včetně vybourání opěr a výstavbu nového železobetonového mostu.

Tato veřejná zakázka není rozdělena na části, proto je možné nabídku podat jen na celek specifikovaný v  této zadávací
dokumentaci a projektové dokumentaci.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV: 45221111-3 Výstavba silničních mostů.

2. Předpokládaná cena zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem je 2.662.000 Kč vč. DPH.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky, zadávací lhůta
a) Doba plnění: Předpokládaný termín zahájení 1. října 2015, termín dokončení 31. května 2016.

Do termínu dokončení musí být dokončena práce, předáno stanoviště, vystavena a předána závěrečná faktura.
b) Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je p.p.č. 1657/5, 1711, 1657/2, 442/2, k.ú. Běleč u Mladé Vožice.
c) Zadávací  lhůta,  tj.  minimální  doba,  po kterou je  uchazeč svojí  nabídkou vázán,  je  90 dnů od uplynutí  lhůty pro

doručení nabídky.

4. Požadavky na varianty
Zadavatel nepřipouští varianty.

5. Zadávací dokumentace a prohlídka místa
– Zadávací dokumentace byla zveřejněna na internetových stránkách obce: http://www.obecbelec.cz/zakazky/.
– Dodatečné informace budou poskytovány pouze e-mailem a budou zveřejněny na webových stránkách.
– Dotazy je možno zasílat nejpozději do 15. září 2015 do 12:00 hodin.
– Organizovanou  prohlídku  místa  plnění  veřejné  zakázky zadavatel  nepředpokládá,  neboť  místo  je  volně  přístupné.

Uchazeč se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky a může
popřípadě požádat o dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle § 49 zákona.

6. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona předložením čestného prohlášení dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) ne

staršího než 90 dnů - příloha č. 2 nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů;
b) Profesní kvalifikační předpoklady splní dodavatel. který předloží

- výpis  z  obchodního rejstříku,  pokud je  v  něm zapsán,  ne  staršího než  90  dnů (kopie);  či  výpis  z jiné  obdobné
evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán ; takovýto doklad nesmí být ke dni podání nabídky (podání žádosti o účast,
případně odeslání/předání předběžné nabídky), starší než 90 dnů;
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- doklad  o  oprávnění  k podnikání  podle  zvláštních  právních  předpisů  v rozsahu  odpovídajícím  předmětu  veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (kopie);

- doklad  osvědčující  odbornou  způsobilost  dodavatele  nebo  osoby,  jejímž  prostřednictvím  odbornou  způsobilost
zabezpečuje,  dle  zákona  č.  360/1992  Sb.,  o  výkonu  povolání  autorizovaných  architektů  a  o  výkonu  povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů – požadavek je autorizace v
oboru mosty a inženýrské konstrukce.
= v případě,  že  tato  osoba  je  zaměstnancem  dodavatele,  předloží  dodavatel  čestné  prohlášení  o  trvání

zaměstnaneckého poměru podepsané oprávněnou osobou za dodavatele
= v případě,  že  se  jedná  o  externí  spolupráci  s takovou  osobou,  předloží  dodavatel  čestné  prohlášení  o  budoucí

spolupráci  této  osoby  s dodavatelem v případě  realizace  této  veřejné  zakázky.  Takové  čestné  prohlášení  bude
podepsané citovanou osobou.

c) čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku - příloha č. 3.
d) technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel který doloží:

realizaci obdobných akcí, ve které uchazeč vystupoval jako generální dodavatel. Jedná se tedy o stavební zakázky na
výstavbu  nových  silničních  mostů.  Tyto  tři  akce  obdobného  rozsahu,  realizovaných  v posledních  pěti  letech  se
dokládají  společně  současně  s osvědčením  objednatelů  o  jejich  řádném  plnění.  Na  osvědčení  musí  být  jasně
specifikováno, kdo byl dodavatel stavby a kdo investor. 

Případné změny v kvalifikaci se řídí ustanovením § 58 zákona. Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému
zadavateli písemně oznámit. V takovém případě je dodavatel povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění
kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli.

Dodavatel  není  oprávněn  prostřednictvím  subdodavatele  prokázat  splnění  kvalifikace  podle  §  54  písm.  a)  zákona
137/2006 Sb.  v platném znění.  Současně také platí  zákaz dodavatele podat  vlastní  nabídku a zároveň v jiné nabídce
vystupovat v roli subdodavatele, jímž dodavatel prokazuje kvalifikaci. Subdodavatel však může figurovat v nabídkách u
více dodavatelů. 

Pokud dodavatel ve své nabídce neprokáže kvalifikaci stanoveným způsobem, nebude jeho nabídka dále hodnocena. 

7. Způsob zpracování a podání nabídky
a)  Kompletní  nabídka  bude  předložena  v  českém jazyce  v  písemné  formě  a  to  v  jednom originále  vyhotoveném

nesmazatelnou formou. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
b) Nabídky budou dodány doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu: Obec Běleč, Běleč 22, 391 43

Běleč nebo osobně v úředních hodinách (pondělí 8:00–12:00, středa 13:00–17:00 hod.), v zalepené obálce s uzávěrem
označeným razítkem uchazeče nebo podpisem a názvem uchazeče a označené heslem: „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA –
BĚLEČ, MOST PŘES ŘEKU BLANICI POD ŠELMBERKEM, OBNOVA MOSTU PO POVODNI 2013 –
NEOTEVÍRAT“. Lhůta k podání zpracované nabídky: do 17. září 2015 do 12:00 hod.

c) Nabídka bude zpracována v požadovaném členění:
– krycí list nabídky – Příloha č. 1;
– čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – Příloha č. 2;
– dokumenty k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle čl. 6 zadávací dokumentace;
– čestné prohlášení ve smyslu § 50 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – Příloha č. 3;
– oceněný soupis prací (výkaz výměr) – Příloha č. 4;
– doplněný  návrh  smlouvy podepsaný  osobou  oprávněnou  jednat  jménem či  za  uchazeče  –  u  právnických  osob
způsobem dle obchodního rejstříku; osoby neuvedené v obchodním rejstříku jsou povinny doložit příslušné pověření či
plnou  moc  –  Příloha  č. 5  (Přiložená  smlouva  nesmí  obsahovat  jiné  podmínky,  než  uvedené  v  této  zadávací
dokumentaci. Pokud bude doplněná smlouva obsahovat jiné podmínky než tato zadávací dokumentace, zadavatel má
právo z objektivních důvodů nabídku odmítnout.);
– seznam  subdodavatelů  s  věcně  vymezeným  rozsahem  plnění,  které  budou  v  rámci  subdodávek  dodavateli
poskytovat;
– pokud podává nabídku více dodavatelů společně kopii listiny, z niž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči
zadavateli  a  jakýmkoli  třetím osobám z  jakýchkoli  závazků vzniklých  v  souvislosti  s  plněním předmětu  veřejné
zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním
předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně.
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d) Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány od čísla 1 a nabídka bude pevně svázána tak, aby jednotlivé listy nabídky
nemohly samovolně ze svazku vypadnout. Sešití  bude opatřeno přelepkou s razítkem nebo zajištěno provázkem s
pečetí.  Nabídka  nebude  obsahovat  nevyžádanou  dokumentaci,  marketingové  materiály,  certifikáty  a  podobné
tiskoviny.

e) Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a po položkách uvedených ve výkazu výměr ve
stejném členění  a  pořadí  položek předloženého výkazu výměr.  Uchazeč  ocení  předložený výkaz  výměr.  Veškeré
podklady k vypracování nabídky budou předány zadavatelem uchazeči v elektronické či listinné podobě.
Nabídková cena bude uvedena jako cena nejvýše přípustná obsahující veškeré náklady nutné k provedení díla, tedy i
takové, které nejsou uvedeny výslovně v jednotlivých položkách výkazu výměr, ale jsou nutné k provedení díla a
uchazeč  je  povinen  takové  náklady s ohledem na  svou  odbornost  předpokládat.  Prokáže-li  se  při  plnění  veřejné
zakázky,  že položkové rozpočty neobsahují  všechny položky,  které byly obsahem výkazu výměr, má se za to,  že
stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového
rozpočtu. Uchazeč je vázán cenou po celou dobu realizace akce.
Nabídková cena bude zpracována bez DPH, samostatně sazba DPH a nabídková cena včetně DPH. Veškeré částky
budou uváděný v českých korunách (CZK) a v této měně budou probíhat všechny platby.
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů,
rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v
zadávací dokumentaci.

f) V případě, že si  zájemce vyzvedne jakoukoliv dokumentaci,  tato dokumentace bude předána nebo zaslána spolu s
nabídkou.

g) Nabídka bude obsahovat všechny náklady nutné pro provedení a dokončení stavby i když nejsou výslovně uvedeny ve
výkazu výměr. Jedná se především o drobné práce a montážní materiál. Zadavatel se tímto ustanovením zajišťuje proti
požadavkům na proplacení  vrstev či  komponent,  které jsou běžným vybavením stavebních konstrukcí,  ale nejsou
výslovně uvedeny ve výkazu výměr.

h) Zhotovitel nabídky prohlašuje, že se s obsahem zadávací dokumentace před podpisem návrhu smlouvy o dílo seznámil
a že mu byly pro realizaci díla objednatelem poskytnuty, zároveň dodavatel prohlašuje, že poskytnuté dokumentace
pro výběrové řízení, bylo dostatečným podkladem pro ocenění prací. Neobsahovalo nejasnosti nebo závady, které by
mohli zapříčinit budoucí vícepráce. Dodavatel se seznámil s volně přístupným místem realizace akce a v navržené
ceně  má  zahrnuty  práce  i  finanční  prostředky,  které  jsou  nutné  pro  provedení  stavby,  i  když  nebyly  přesně
specifikovány ve výkazu či projektové dokumentaci v zadávacím řízení.

8. Obchodní a platební podmínky
Obchodní a platební podmínky jsou podrobně specifikovány v přiloženém návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 5).

Zadavatel  neposkytne zálohu na plnění  veřejné zakázky.  Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně
odsouhlaseného soupisu provedených prací do výše provedených prací k termínu předání a převzetí dokončeného díla.
Splatnost  daňového dokladu je stanovena na 30 kalendářních dnů od doručení  zadavateli.  Platby budou provedeny
výhradně v Kč.  Zadavatel  nepřipouští  překročení  nabídkové ceny.  V případě prací  nad rozsah předloženého výkazu
výměr a požadovaných ze strany zadavatele, budou tyto práce nejprve oceněny v rámci jednotkových cen předložených
uchazečem v nabídce a odsouhlaseny zadavatelem.

Zadavatel stanovuje smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků ve výši 0,5% z celkové
ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zadavatel rovně stanovuje lhůtu pro odstranění vad a nedodělků
oznámených v záruční době 30 dnů od doručení oznámení o výskytu vady a pro případ prodlení uchazeče s odstraněním
řádně oznámené  vady smluvní  pokutu 1000,-  Kč za  každý započatý  dne  prodlení.  Smluvní  pokuty nejsou jakkoli
omezeny,  vedle  nich  přísluší  zadavateli  i  náhrada  škody.  Uchazeč není  oprávněn přerušit  provádění  díla  v případě
prodlení objednatele s úhradou svých závazků, uchazeč rovněž není oprávněn své pohledávky vůči zadavateli zastavit či
postoupit nebo jednostranně započítat.

Záruční doba je stanovena na 60 měsíců, počínaje dnem předání a převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem.
Uchazeč se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré níže uvedené dokumentace, rozhodnutí a podmínky: 
- dokumentace pro výběr zhotovitele ( DZS / DPS) Datum 07/2015. Projekční kancelář KH-Mosty, Hrnčířská 2985,

47001 Česká Lípa., Ing. Toman, Ing. Hájková;
- výkaz výměr.
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne zadavateli škoda, hradí ji uchazeč v plném rozsahu. 
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9. Kriteria a způsob vyhodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria, a to nejnižší nabídkové ceny v Kč, včetně DPH.
Cena realizace – váha – 100 %.

10. Otevírání obálek s nabídkami
Zadavatelem  ustanovená  komise  otevře  včas  a  řádně  doručené  obálky  s  nabídkami  na  svém  zasedání  konaném
dne     17.     září     2015 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Běleč, Běleč 22, 39143 Běleč. Obálky doručené
po termínu budou uchazečům neotevřené vráceny zpět. Otevírání obálek je veřejné pro všechny uchazeče.

11. Prohlášení zadavatele:
Nabídky nezpracované  dle  zadávací  dokumentace  nebo  neúplné  budou  vyloučeny.  Důvodem k vyloučení  nabídky
uchazeče z účasti na veřejné zakázce bude nedodržení nebo změna zadaných údajů ve výkazu výměr.
Zadavatel  prohlašuje,  že  při  nakládání  s údaji,  kterými  uchazeč  prokáže  splnění  kvalifikačních  předpokladů,  bude
postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů uchazečů, pokud se týká ochrany jejich duševního
vlastnictví nebo obchodního tajemství.

12. Závěrečná ustanovení:
– Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky.
– Zadavatel  si  vyhrazuje  právo  nepřijmout  žádnou  nabídku,  právo  kdykoliv  zrušit  zadávání  zakázky  v souladu  se

zákonem o veřejných zakázkách.
– Uchazeč podáním nabídky v určeném termínu deklaruje bezvýhradné přijetí podmínek této soutěže.
– Uchazeč  je  oprávněn  podat  pouze  jednu  nabídku,  a  podává-li  samostatnou  nabídku,  nemůže  současně  být  i

subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel, který také podává nabídku, prokazuje splnění kvalifikace ani i
podat společnou nabídku s jiným/i dodavatelem/i.

– Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole.
– Smlouva a krycí list musí být podepsány odpovědným zástupcem uchazeče.
– Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídky s mimořádně nízkou nabídkovou cenou.
– Veškeré  informace  o  veřejné  zakázce  jsou  zveřejněny  na  internetových  stránkách  obce  pod  odkazem:

http://www.obecbelec.cz/zakazky/,  kde  bude  zveřejněno  i  oznámení  o  výsledku  zadávacího  řízení  do  5  dnů  od
rozhodnutí zastupitelstva obce. Oznámení o výsledku se považuje za doručené všem uchazečům okamžikem zveřejnění.

V Bělči dne 31. srpna 2015

………………………………………………..
Stanislav Šmejkal, starosta obce

Přílohy:
– Příloha č. 1 – krycí list nabídky
– Příloha č. 2 – čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
– Příloha č. 3 – čestné prohlášení ve smyslu § 50 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
– Příloha č. 4 – soupis prací
– Příloha č. 5 – návrh smlouvy o dílo

Zveřejněno na úřední desce dne ......................... .............................. ..............................
(vč. zveřejnění v elektronické podobě)

Sejmuto z úřední desky dne ......................... .............................. ..............................
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Název veřejné zakázky Běleč, most přes řeku Blanici pod Šelmberkem, Obnova mostu po povodni 2013

Číslo zakázky OB/VZ/2015/002
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Příloha č. 1

Krycí list nabídky
Uchazeč

Název

Sídlo/místo podnikání

IČO/DIČ

Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče

Kontaktní osoba

Telefon, email

Bankovní spojení

Nabídková cena

Cena celkem v Kč bez DPH DPH Cena celkem v Kč včetně DPH

Cena celkem

Prohlašuji, že jsem vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Souhlasím/-e se  zveřejněním posouzení  splnění  kvalifikačních předpokladů,  hodnocení  nabídek,  uzavřené smlouvy a
všech jejích dodatků zadavatelem veřejné zakázky.

V ............................. dne ............................

..................................................
razítko a podpis uchazeče
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Příloha č. 2

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Uchazeč

Název IČO/DIČ

prohlašuje, že:
a) nebyl  pravomocně  odsouzen  pro  trestný  čin  spáchaný  ve  prospěch  organizované  zločinecké  skupiny,  trestný  čin  účasti  na

organizované  zločinecké  skupině,  legalizace  výnosů  z  trestné  činnosti,  podílnictví,  přijetí  úplatku,  podplacení,  nepřímého
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad
splňovat  jak  tato právnická  osoba,  tak  její  statutární  orgán  nebo každý člen  statutárního  orgánu,  a  je-li  statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární  orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních
právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat jak tato právnická osoba,  tak její  statutární  orgán nebo každý člen statutárního orgánu,  a je-li  statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast
zahraniční  právnická  osoba  prostřednictvím  své  organizační  složky,  musí  předpoklad  podle  tohoto  písmene  splňovat  vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku

nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) není v likvidaci,
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,  místa podnikání či bydliště

dodavatele,
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice,  tak v zemi sídla, místa

podnikání či bydliště dodavatele,
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních

právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud
dodavatel  vykonává  tuto  činnost  prostřednictvím odpovědného  zástupce  nebo  jiné  osoby odpovídající  za  činnost  dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního

předpisu.

V ............................. dne ............................

..................................................
razítko a podpis uchazeče
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Příloha č. 3

Čestné prohlášení ve smyslu § 50 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách

Uchazeč

Název IČO/DIČ

Místopřísežně prohlašuji, že jsem jako dodavatel ekonomicky a finančně plně způsobilý splnit předmět veřejné zakázky
„Běleč, most přes řeku Blanici pod Šelmberkem, Obnova mostu po povodni 2013“, dále místopřísežně prohlašuji, že
mi nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly ekonomickou a finanční způsobilost výše uvedené společnosti splnit
předmět této veřejné zakázky v budoucnosti zpochybnit.

Jsem si rovněž vědom skutečnosti, že uvedením nepravdivých údajů bych se dopustil správního deliktu dodavatele ve
smyslu § 120a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V ............................. dne ............................

..................................................
razítko a podpis uchazeče
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Příloha k formuláři pro ocenění nabídky Příloha č. 4

Stavba : 2015-008 - Běleč - Most přes řeku Blanici pod Šelmberkem

číslo a název SO: 201 - Most přes řeku Blanici pod Šelmberkem

Poř. Kód Název položky Měrná Počet CENA

č.pol. položky jednotka jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

Všeobecné konstrukce a práce

1 014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU – zemina T 40,41 0,00

2 014102b POPLATKY ZA SKLÁDKU – asfalt T 15,87 0,00

3 014102c POPLATKY ZA SKLÁDKU – podkladní vrstvy vozovky a kámen T 83,88 0,00

4 014102d POPLATKY ZA SKLÁDKU – betony T 10,19 0,00

5 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ 1,00 0,00

6 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY – ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ – Zaměření skutečného provedení stavby KČ 1,00 0,00

7 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY – GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ – Vytyčení stavby a stávajících inženýrských sítí KČ 1,00 0,00

8 02911a OSTATNÍ POŽADAVKY – GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ – Vypracování geometrického plánu KČ 1,00 0,00

9 02943A OSTATNÍ POŽADAVKY – Osazení evidenční tabulky mostu KUS 2,00 0,00

10 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY – ODBORNÝ DOZOR – geotechnický dozor KČ 1,00 0,00

11 029612 OSTATNÍ POŽADAVKY – OZNAČENÍ STAVBY – informační tabule KČ 1,00 0,00

12 03110 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – KANCELÁŘE MĚS 4,50 0,00

Všeobecné konstrukce a práce 0,00

Zemní práce

13 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN – včetně spálení a nebo jiné likvidace M2 60,00 0,00

14 112014 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM KUS 2,00 0,00

15 11231 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 2,00 0,00

16 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM – v tl. 10cm M3 6,90 0,00

17 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM – s uložením na skládku M3 36,47 0,00

18 11512 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 1000L/MIN HOD 168,00 0,00

19 11526 M 20,00 0,00

20 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I ODVOZ DO 20KM – na skládku M3 3,20 0,00

PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 800MM NEBO ŽLAB R.O. DO 2,8M
dočasné potrubí DN800 vč. odstranění po ukončení stavby
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Zemní práce – pokračování

21 124738 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM – na skládku M3 19,25 0,00

22 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I – s ponecháním na místě obsyp mostu M3 195,48 0,00

23 171102 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT NA 96%PS M3 123,80 0,00

24 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT – skládka M3 162,89 0,00

25 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT M3 4,00 0,00

26 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 111,74 0,00

27 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT M3 64,98 0,00

28 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ – tříděná drť fr.8-16 M3 2,50 0,00

29 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 96,00 0,00

30 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2 92,57 0,00

31 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 90,00 0,00

32 18231a ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M – vč. nákupu a dovozu M2 90,00 0,00

33 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 90,00 0,00

34 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU – 3x pokosení se shrabáním a odvozem shrabků M2 270,00 0,00

35 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 90,00 0,00

36 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU – 0,03m3/m2/1měsíc po dobu 3měsíců M3 8,10 0,00

Zemní práce 0,00

Základy

37 261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM – kotvení svodidel M 28,00 0,00

38 261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM – kotvení říms M 16,80 0,00

39 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) – c30/37-xf2 M3 34,87 0,00

40 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 – 55kg/m3 T 1,92 0,00

Základy 0,00

Svislé konstrukce

41 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 560,00 0,00

42 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) – C30/37-xf4 M3 6,04 0,00

43 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 – 110kg/m3 T 0,66 0,00

44 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) – C30/37-XF2 M3 43,71 0,00

45 333365 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 – 170kg/m3 T 7,43 0,00

Svislé konstrukce 0,00
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Vodorovné konstrukce

46 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) – C30/37-XF2 M3 15,50 0,00

47 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505 – 215kg/m3 T 3,33 0,00

48 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3 8,94 0,00

49 46321 ROVNANINA Z LOM KAMENE – před prahy v korytě M3 10,80 0,00

50 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 41,40 0,00

51 467314 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 2,70 0,00

Vodorovné konstrukce 0,00

Komunikace

52 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA TL DO 150MM – podkladní vrstva M2 92,57 0,00

53 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM – podkladní vrstva M2 92,57 0,00

54 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 14,51 0,00

55 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 – 0,6kg/m2 M2 117,37 0,00

56 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 – 0,3kg/m2 M2 142,17 0,00

57 574A34 M2 24,80 0,00

58 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL.50MM – ACO 11+ - obrusná vrstva M2 117,37 0,00

59 574A44a M2 24,80 0,00

60 574C65 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 70MM M2 92,57 0,00

61 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIK ASFALTEM – zálivka příčných řezaných spar M 16,00 0,00

Komunikace 0,00

Přidružená stavební výroba

62 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY – 1xPN + 2xALN M2 224,48 0,00

63 711412 M2 80,88 0,00

64 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY – pod římsy M2 15,58 0,00

65 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 141,09 0,00

66 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 7,01 0,00

Přidružená stavební výroba 0,00

Potrubí

67 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PVC DN DO 150MM M 10,00 0,00

Potrubí 0,00

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL.40MM – ACO 11+ - OCHRANA 
IZOLACE

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL.50MM – ACO 11+ - LOŽNÁ VRSTVA 
NA

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY
pás modifikovaný asfaltový vč. penetračního nátěru
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Ostatní konstrukce a práce

68 9117C6 M 30,00 0,00

69 911GC SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2 – krátký náběh M 16,00 0,00

70 91238 SMĚR SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU KUS 10,00 0,00

71 915111 VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA M2 8,00 0,00

72 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 8,00 0,00

73 919112 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 8,00 0,00

74 931182 M2 0,92 0,00

75 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 – podélné spáry u římsy M 28,05 0,00

76 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ DO 400MM2 M 5,80 0,00

77 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM – podélné spáry u říms M 28,05 0,00

78 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM – na skládku M3 32,33 0,00

79 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM – na skládku M3 4,07 0,00

80 96618 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 1,23 0,00

81 99001 LETOPOČET VÝSTAVBY – vlysem KUS 2,00 0,00

Ostatní konstrukce a práce 0,00

C e l k e m 0,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 0,00

SVOD DŘEVO-OCEL ZÁBRADELNÍ ÚTROVEŇ ZADRŽENÍ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
dřevoocelové svodidlo zábradelní mostní

VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 20MM
extrudovaný polystyren
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SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení díla s názvem  

„Běleč, most přes řeku Blanici pod Šelmberkem, Obnova mostu po povodni 2013“
uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a následujících Občanského zákoníku, kterou, níže psaného dne, měsíce a roku,

uzavřely smluvní strany:

číslo smlouvy objednatele OB/SOD/2015/005 číslo smlouvy zhotovitele

1. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:

Název / obchodní jméno Obec Běleč

Sídlo Běleč 22, 391 43 Běleč

IČ / DIČ 00582506 / CZ00582506

Bankovní spojení Komerční banka Tábor

Číslo účtu 24528301/0100

Zastoupený Stanislav Šmejkal, starosta

Zástupci  oprávnění  jednat  ve  věcech  týkajících  se
průběhu stavby ve věcech technických

Ing. Naděžda Hájková

a
Zhotovitel:

Název / obchodní jméno

Sídlo

Korespondenční adresa

IČ / DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

Zapsán v obchodním rejstříku

Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo

Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu
stavby ve věcech technických

2. DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPECIFIKACI PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO

2.1. Smluvní  strany  této  smlouvy  konstatují,  že  předmět  díla  s názvem:„Běleč,  most  přes  řeku  Blanici  pod
Šelmberkem, Obnova mostu po povodni 2013“  a některé podmínky jeho plnění jsou určeny projektovou dokumentací
zpracovanou Ing. Naděždou Hájkovou a Ing. Radkem Tomanem a těmito doklady:

- výzvou k předložení nabídky ze dne 31. srpna 2015
- cenové nabídky zhotovitele ze dne ….......................

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem výše uvedených dokladů před podpisem této smlouvy o dílo seznámil a že
tyto  doklady mu  byly  pro  realizaci  díla  objednatelem poskytnuty,  zároveň  dodavatel  prohlašuje,  že  poskytnuté
dokumentace pro výběrové řízení, bylo dostatečným podkladem pro ocenění prací. Neobsahovalo nejasnosti nebo
závady, které by mohli zapříčinit budoucí vícepráce. Zhotovitel se seznámil s volně přístupným místem realizace akce
a v navržené ceně má zahrnuty práce i finanční prostředky, které jsou nutné pro provedení stavby, i když nebyly
přesně specifikovány ve výkazu či projektové dokumentaci v zadávacím řízení.
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3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

3.1. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s  názvem: „Běleč,
most přes řeku Blanici pod Šelmberkem, Obnova mostu po povodni 2013“ způsobem a v rozsahu stanoveným
v této smlouvě o dílo a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení
cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo.

3.2. Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 této smlouvy o dílo.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Zahájení prací:

4.2. Předání dokončeného díla:

5. CENA DÍLA

5.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními    stranami dohodnuta
ve výši:

Cena bez DPH: DPH 21%: Cena včetně DPH:

Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná obsahující veškeré náklady nutné k provedení díla, tedy i takové, které
nejsou  uvedeny výslovně v jednotlivých položkách výkazu výměr,  ale  jsou  nutné k provedení  díla  a  uchazeč  je
povinen  takové  náklady  s ohledem  na  svoji  odbornost  předpokládat.  Všechny  vícepráce,  které  by  vyplynuli  z
provádění prací, budou finančně uhrazeny zhotovitelem. Jejich ocenění musí vzhledem ke své odbornosti zhotovitel
vyčíslit již v navržené ceně z výběrového řízení. Obec, objednatel, má cenu pevně stanovenou a nepřekročitelnou z
výběrového řízení.  Zhotovitel  je seznámen, že na sebe bere všechny finanční závazky za možné, nepředvídatelné
okolnosti výstavby. 

5.2. Podkladem pro  stanovení  ceny  za  realizaci  předmětného  díla  je  projektová  dokumentace  pro  zadání  stavby  a
objednatelem předložený a zhotovitelem oceněný výkaz výměr – viz čl. 2 této smlouvy o dílo.

5.3. Zhotovitel  potvrzuje,  že  sjednaná cena obsahuje  veškeré  náklady (mimo vlastní  dílo  i  např.  náklady na zřízení,
provoz, údržbu a vyklizení  staveniště, náklady na vytyčení  stávajících podzemních inženýrských sítí,  náklady na
vytyčovací práce spojené s výstavbou) nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 3.2 této smlouvy. Dále sjednaná
cena obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání dokončeného díla.

5.4. Cena  včetně daně  z přidané  hodnoty je  stanovena pro sazby daně z přidané  hodnoty platné k datu podpisu této
smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna výší těchto sazeb se promítne v jejím konečném
vyčíslení.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A FINANCOVÁNÍ

6.1. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu díla po jeho řádném provedení a protokolárním předání ve
smluvně dohodnutém termínu. Zálohy objednatel neposkytuje. 

6.2. Úhrada bude provedena v české měně, na základě příslušného účetního dokladu vystaveného zhotovitelem 1x za
měsíc, vždy po skončení měsíce, včetně soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem
investora.

6.3. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty
v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn je zaslat
do 14 dnů zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od
opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

6.4. Splatnost jednotlivých faktur (daňových dokladů) bude činit 30 dnů od data jejich vystavení zhotovitelem. Platby
budou objednatelem prováděny přímo na účet zhotovitele. Platby budou provedeny výhradně v Kč.

6.5. Lhůta splatnosti faktury je objednatelem dodržena, pokud nejpozději poslední den její splatnosti je příslušná částka
odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
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7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1. Prodlení s dokončením:
V případě prodlení uchazeče s termínem dokončení celého díla bez vad a nedodělků ve lhůtě stanovené smlouvou o
dílo, vyhrazuje si zadavatel právo účtovat uchazeči smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za každý započatý
den prodlení.
Zhotovitel nesmí přerušit výstavbu, jinak než z důvodu technologických přestávek. Pokud dojde ze strany dodavatele
na  svévolné  přerušení  delší  než  3  pracovní  dny a  nereaguje  na  výzvy objednatele  na  pokračování  prací,  bude
předpokládáno že stavba je ukončena a dle soupisu provedených prací bude fakturována částka za provedenou práci,
čímž končí i platnost smlouvy o dílo.

7.2. Prodlení s odstraněním vad:
V případě neodstranění závad zjištěných v průběhu provádění prací v termínech stanovených zadavatelem  bude
zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši  0,5 % z ceny díla za každý den prodlení
Dále je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- za každý den prodlení pro případ, že odstraňování
prokazatelně zjištěných vad v záruční lhůtě nebude zhotovitelem do 30 dnů od doručení oznámení o výskytu vady
odstraněna. Všechny přestupky proti stavebnímu zákonu o provádění prací bez kontrolních dnů či přebírání ucelených
částí se mají za hrubé porušení smlouvy o dílo a smlouva bude s okamžitou platností ukončena.

7.3. Prodlení s úhradou faktur:
V případě  prodlení  s jakoukoli  platbou objednatele  podle  této  smlouvy je  zhotovitel  oprávněn požadovat  úhradu
úroku z prodlení ve výši 0,5% z  dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že objednatel neprovede úhradu
faktury v termínu určeném dle této smlouvy o dílo, může zhotovitel do doby plné úhrady dlužné částky práce přerušit
a toto přerušení má za následek posunutí lhůty pro dokončení o stejný počet dní, jako byla doba přerušení, aniž by to
mělo dopad na uplatnění smluvních pokut za nedodržení lhůty pro dokončení díla ze strany objednatele. 
Objednatel není v prodlení, pokud platba podle této smlouvy byla odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch účtu
zhotovitele nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby.

7.4. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení jejich vyúčtování.
7.5. V případě  nedodržení  termínu  dokončení  stavby  zaviněním  zhotovitele  přechází  veškeré  důsledky  spojené

s neposkytnutím dotace na vrub zhotovitele.

8. STAVENIŠTĚ

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu ve kterém bude navráceno.
8.2. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytyčení podzemních vedení na staveništi a

bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby.
8.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty

vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit, či uvést vše do původního stavu.

8.4. Zhotovitel  v případě  potřeby zajistí  střežení  staveniště,  případně i  jeho oplocení  nebo jiné  vhodné  zabezpečení.
Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.5. Objednatel poskytne zhotoviteli odběrná místa energií, zhotovitel zajistí měření odběrů a uhradí objednateli, případně
přímo jejich poskytovatelům, náklady na jejich odběry.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve smluvně dohodnutém termínu.
9.2. Objednatel  nebo jím písemně pověřený zástupce je  oprávněn kontrolovat  provádění  díla.  Zjistí-li  objednatel,  že

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě
mu  k tomu  objednatelem poskytnuté  a  jeho  postup  by nepochybně  dále  vedl  k porušení  smlouvy,  je  objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit.

9.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do
stavebního  deníku  ke  kontrole  a  k prověření  prací,  které dalším postupem prací  budou  zakryty  nebo  se  stanou
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly
nepřístupnými na svůj náklad.
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9.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní,  hygienické či
případné jiné předpisy související s realizací díla.

9.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.
Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

9.6. 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.

9.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z obsahu  Zadávací dokumentace.
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

9.8. Vybouraný materiál bude likvidován v souladu se Zákonem o odpadech, neurčí-li  objednatel jinak. V případě, že
objednatel  rozhodne  o  využití  vybouraného materiálu  v rozporu  se  Zákonem o  odpadech,  nese  náklady spojené
s touto změnou objednatel.

9.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití 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.

9.10. Zhotovitel  je  povinen  být  pojištěn  proti  škodám způsobeným jeho  činností  včetně  možných  škod  pracovníků
zhotovitele,  a to až  do výše ceny díla.  Zhotovitel  se  zavazuje udržovat  toto pojištění  po celou dobu trvání  této
smlouvy.

9.11. Pokud  činností  zhotovitele  dojde  ke  způsobení  škody  objednateli  nebo  jiným  subjektům  z titulu  opomenutí,
nedbalostí  nebo neplněním podmínek vyplývajících  z platných zákonů,  ČSN nebo jiných právních  norem,  nebo
vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to
možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.12. Kontrolní dny na stavbě se budou konat nejméně 1 x za 14 dní. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem,
zhotovitel  je  povinen  se  jich  ve  věcech  týkajících  se  plnění  podle  této  smlouvy  zúčastnit.  V případě  potřeby
zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem,
popř.  účast  zástupců  výrobců  věcí  použitých  při  provádění  díla.  Zápis  z kontrolních  dnů  zajišťuje  zhotovitel.
Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.

9.13. Drobné  odchylky  od  projektové  dokumentace  (zejména  záměny  materiálů),  které  nemění  charakter  smluvně
dohodnutého technického řešení, mohou pověření zástupci smluvních stran dohodnout formou zápisu ve stavebním
deníku. V případě potvrzení takového zápisu pověřeným zástupcem objednatele nelze takovou odchylku považovat za
vadu díla.

9.14. Zhotovitel se na stavbě zavazuje používat materiál I. jakostní třídy dle ČSN.

10. STAVEBNÍ DENÍK

10.1. Zhotovitel  je  povinen vést  ode dne  převzetí  staveniště  o  pracích,  které  provádí,  stavební  deník,  do kterého je
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o
počasí, o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby, apod.
Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím dokončeného díla. 

10.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné :
– název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení
– místo stavby
–  název,  sídlo,  IČ  zhotovitele  včetně  jmenného  seznamu  osob  oprávněných  za  zhotovitele  provádět  zápisy  do

stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
–  název,  sídlo,  IČ  objednatele  včetně  jmenného  seznamu  osob  oprávněných  za  objednatele  provádět  zápisy  do

stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
– název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
– jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor investora
– přehled všech provedených zkoušek jakosti
– seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn
– seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

10.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny,
nebo  kdy nastaly  okolnosti,  které  jsou  předmětem zápisu.  Mimo  stavbyvedoucího  může  do  stavebního  deníku
provádět  záznamy pouze objednatel,  jím písemně pověřený zástupce,  zpracovatel  projektové dokumentace,  nebo
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příslušné orgány státní správy.
10.4. Nesouhlasí-li   zhotovitel  se  zápisem,  který  učinil  objednatel  nebo  jím písemně   pověřený  zástupce,  případně

zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději
do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

10.5. Objednatel  nebo  jím  písemně  pověřený  zástupce  je  povinen  se  k  zápisům  ve  stavebním  deníku,  učiněným
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do pěti pracovních dnů.

10.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných
změn ve zjišťovacím protokolu.

10.7. Stavební deník musí být v pracovní době trvale přístupný na stavbě. Pokud není stavební deník na staveništi v době
prací, bude udělena zhotoviteli pokuta 500,-Kč.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k  předání. Objednatel je
pak povinen nejpozději  do tří  dnů od termínu stanoveného zhotovitelem,  avšak bez zbytečných odkladů,  zahájit
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č.
183/2006 Sb., v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

11.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel Protokol o předání a převzetí díla, do  kterého mimo jiné objednatel
uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění či dokončení. V tomto protokolu
objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, či nikoli. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen zde uvést
důvody, proč tak neučinil.

11.4. Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech sjednaných prací. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny
ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu Protokolu o předání a
převzetí díla.

11.5. Objednatel přebírá dílo pouze bez vad a nedodělků, Při zjištění vada či nedodělků je zhotovitel povinen odstranit
tyto vady v termínu uvedeném do stavebního deníku. Zhotovitel předloží veškeré doklady pro řádné uvedení stavby
do trvalého provozu.

11.6. Termín realizace není závazný, lze jej na požadavek investora změnit Stejně tak může být smlouva zrušena ze strany
objednatele.  Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  termín  realizace  se  může  změnit,  avšak  zhotovitel  je  stále  vázán
provedením akce a cenou z výběrového řízení.

12. ZÁRUKY, REKLAMACE

12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost,
odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

12.2. Zhotovitel  poskytuje  na dílo  specifikované v čl.  3.1  této smlouvy záruku v délce  60 měsíců na celý předmět
plnění.  Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady,  které objednatel zjistil  a které včas a prokazatelně zhotoviteli
oznámil.

12.3. Záruční  lhůta  počíná běžet  dnem odstranění  poslední  vady či  nedodělku vyplývajících z Protokolu o předání  a
převzetí díla.

12.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat (možno e-mailem) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí zde být uvedeno, jak se projevují. Dále v  reklamaci objednatel
uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 
– odstranění vady dodáním náhradního plnění
– odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
– přiměřenou slevou ze sjednané ceny díla

12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci
uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit,
v jakém termínu nastoupí k odstranění vady.  Objednatel stanoví nejzazší lhůtu pro odstranění vad (dle funkčnosti
vady).  Zhotovitel  je  povinen  odstranit  vadu  bez  zbytečného  odkladu,  v termínu  stanoveném  po  dohodě
s objednatelem.  V případě,  kdy odstranění  vady budou  bránit  nevhodné  klimatické  podmínky,  potom zhotovitel
odstraní vadu bez zbytečného odkladu v okamžiku, kdy to klimatické podmínky umožní.

12.6. Reklamaci lze uplatnit  nejpozději  do posledního dne záruční  lhůty,  přičemž i reklamace odeslaná objednatelem
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
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13. VYŠŠÍ MOC

13.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní
strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, klimatické podmínky bránící
realizaci díla, apod.

13.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc
odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě,
má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě
dnem doručení oznámení o odstoupení.

14. ZMĚNY SMLOUVY

14.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného
odkladu oznámit druhé straně a vyvolat za účelem řešení vzniklé situace jednání zástupců oprávněných k podpisu
smlouvy.

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy tehdy, jestliže objednatel bude v prodlení s úhradou jakéhokoliv
finančního plnění plynoucího z této smlouvy vůči zhotoviteli o více než 30 dnů. Odstoupení od smlouvy provede
zhotovitel písemně na adresu sídla objednatele, přičemž odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení
objednateli.

15.2. Objednatel i zhotovitel mohou odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo v případě, že je na druhou smluvní stranu
prohlášen konkurs, povoleno vyrovnání, uvalená nucená správa nebo jestliže druhá strana vstoupí do likvidace.

15.3. Jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, objednatel jej písemně vyzve k tomu, aby odstranil
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem  a on tak neučiní ani v  přiměřené lhůtě mu
k tomu  objednatelem poskytnuté  a  takový  postup  zhotovitele  by  nepochybně  dále  vedl  k porušení  smlouvy,  je
objednatel  oprávněn od smlouvy odstoupit.  Odstoupení  od smlouvy provede objednatel  písemně na adresu sídla
zhotovitele, přičemž odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli.

15.4. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je
povinna  své  odstoupení  písemně  oznámit  druhé  smluvní  straně  s uvedením  termínu,  ke  kterému  od  smlouvy
odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace
toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

15.5. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je
povinna to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s
důvodem odstoupení souhlasí.

15.6. 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 dnů po obdržení
výzvy zahájit “dílčí přejímací řízení.” Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany
písemné zrušení smlouvy o dílo

15.7. Odstoupení  od  smlouvy  musí  být  učiněno  písemně  s uvedením  důvodu  odstoupení  a  musí  být  podepsáno
oprávněnou osobou.  Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší,  a  to okamžikem,  kdy je oznámení o odstoupení
doručeno druhé smluvní straně.

16. ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

16.1. Záruční a pozáruční servis bude zhotovitel provádět po dobu záruky, tedy 60 měsíců. 
16.2. Řádně reklamované vady díla budou odstraněny po jejich uznání v reklamačním řízení v oboustranně dohodnutém

termínu. 
16.3. Odstranění  vad  bude  provedeno  zhotovitelem  neprodleně  po  umožnění  přístupu  k těmto  vadám  ze  strany

objednatele.
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16.4. Oznámení o vadách musí být písemně doručeno zhotoviteli bez zbytečného odkladu a musí obsahovat popis vady,
nebo jak se vada projevuje.

16.5. Při poruchách během záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla, které nevyžadují vyřazení zařízení z
provozu do 30 dnů od oznámení vady, v ostatních případech bez zbytečného odkladu po oznámení vady (viz 12.5). 

16.6. Objednatel  uplatní  reklamaci  vady,  spolu  s  jejím  popisem,  písemně  na  adresu   zhotovitele.  Zhotovitel  do  3
pracovních dnů od přijetí reklamace objednateli oznámí zda reklamovanou vadu uznává nebo sdělí důvody jejího
odmítnutí.  K  odstranění  objednatelem  řádně  oznámené  a  zhotovitelem  uznané  vady  nastoupí  zhotovitel  do  5
pracovních dnů. Termín pro odstranění vady bude sjednán zástupci smluvních stran v závislosti na charakteru vady.

16.7. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutých termínech, má objednatel právo provést odstranění vad
díla sám, nebo prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli ušlý zisk a
újmu, která mu tímto vznikne.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1. Smluvní strany se v souladu s ust. § 2586 Občanského zákoníku dohodly, že jejich závazné vztahy se budou řídit
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

17.2. Obě smluvní strany se zavazují,  že obchodní a technické informace, které jim byly,  či v průběhu plnění budou
svěřeny  druhou  smluvní  stranou,  nezpřístupní  třetím  osobám  bez  písemného  souhlasu  druhé  smluvní  strany
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

17.3. Jakýkoliv technický spor mezi smluvními stranami bude s konečnou platností vyřešen nezávislým soudním znalcem
jmenovaným oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se, potom určeným soudem. Jakýkoli majetkový spor mezi
stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud
se strany nedohodnou jinak. Vznik majetkového sporu nezbavuje zhotovitele povinností  pokračovat v plnění díla.
Vznik technického sporu nezbavuje zhotovitele, pokud je to technicky možné, pokračovat v práci na těch částech díla,
jichž se spor netýká.

17.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
17.5. Tato smlouva nabývá platnosti  okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a týmž

okamžikem nabývá smlouva i účinnosti.

Přílohy smlouvy:
– kopie krycího listu, čestného prohlášení a soupisu prací z cenové nabídky ze dne …............................

V Bělči dne ............................

za objednatele:

..................................................
Stanislav Šmejkal

starosta obce

V ............................. dne ............................

za zhotovitele:

..................................................

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce č. ......................... dne .........................
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