č.j.:SNPCS 05949/2018
REKONSTRUKCE STODOLY v LOKALITĚ ČESKÝ VRCH

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

Článek 1.
Smluvní strany

1.1.

Objednatel:
se sídlem:

Správa Národního parku České Švýcarsko
Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46

IČO:

06342477

DIČ:

CZ06342477

Zastoupené:

lng. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem
(dále jen objednatel)

1.2.

Zhotovitel:

Stavební Společnost RBK a.s.

Se sídlem:
zapsaný:

Dědínská 893/29, I61 00 Praha 6 - Ruzyně
vedená u Městského soudu v Praze, odd B, vl. 15502

IČO:
DIČ:

250 30884
cz 25030884

bankovní spojení
č.účtu:

zastoupený:

Fg.
1 anem lalosnilem

(dále jen zhotovitel)

Článek 2.
IQ
_.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo „Rekonstrukce stodoly
v lokalitě Český Vrch“.
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SMLOUVA o DÍLO

Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla v rozsahu,
který je specifikován v Příloze č.I — položkový rozpočet. Objednatel se zavazuje umožnit
zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem provedení díla, dílo prosté všech vad a
nedodělku převzít a zaplatit. Předání a převzetí hotového díla bude mít písemnou formu a bude
podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran.
Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. O předání předmětných pokynů
bude proveden zápis ve stavebním deníku a podepsán oprávněnými zástupci smluvních
stran.

Zhotovitelje povinen při provádění díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím terénu v okolí
objektu. Pokud dojde kpoškuzení povrchu \ dusledku činnosti zhotovitele či provozem
mechanizačních prostředků je zhotovitel povinen po provedení dila uvést okolí objektu do
původního stavu. Nesplnění tohoto ustanovení je důvodem pro nepřevzetí díla ze strany
objednatele. Zhotovitelje povinen při provádění díla používat ekologicky odbouratelné oleje.

2.5.

Doba provádění dílaje stanovena od 01.03.2019 do 31.05.2019. 0 předáni staveniště a převzetí

provedeného díla bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
2.6.

Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla vdélce 72 měsíců ode dne

protokolárního předání a převzetí díla.
2.7.

Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na dodanou střešní konstrukci vde'lce

minimálně 120 měsíců ode dne protokolámího předání a převzetí díla.
2.8.

Zhotovitel vrámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady. které mají stavební práce
vokamžiku jejich převzetí objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době.
Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoliv vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí stavební
práce objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti zhotovitele. Objednatel je
povinen takto zjištěné vady oznámit zhotoviteli nejpozději do 30 dnů odjejich zjištění.

2.9.

Zhotovitel je povinen odstranit vad) ve lhůtě 15 dnů odjejich oznámení objednatelem.

Článek 3.
Cena a platební podmínky

3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v Příloze č. 1. (položkový rozpočet) a činí 692.187,60,-Kč bez
DPH.
3.2.

O průběhu předání a převzetí stavebních prací pořídí objednatel protokol, který bude obsahovat

minimálně tyto náležitosti:
- údaj e 0 objednateli ;: zhotoviteli
- popis stavebních prací, kteréjsou předmětem předání a převzetí

- prohlášení objednatele, zda stavební práce přejímá nebo nepřejímá
- podpisy osob oprávněných jednat za objednatele a zhotovitele

3.3.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené dilo postupně, vždy na základě dokladu o
provedení a převzetí díla (nebo jeho části) odsouhlaseném smluvními stranami.

3.4.

3.5.

Faktury budou mit náležitosti podle obecně platných předpisů, označení provedeného dila číslo Smlouvy o dílo a popis provedené části díla.
Faktur) vystavené zhotovitelem budou splatné do 2i. dne po jejich obdržení objednatelem.
Objednatel může faktury vrátit do datajejich splatnosti, pokud obsahují nesprámé nebo neúplné

náležitosti či údaje. Nová lhůta Splatností počíná běžet dnem doručení opravené faktur)
objednateli.
3.6.

Poslední fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 15.06.2019, po předání a převzetí díla na
základě potvrzení o převzetí dila objednatelem ve stanoveném rozsahu.

3.7. Fakturoxané částka bude považot ána za uhrazenou včas. bude-Ii posledniho dne stanovené lhut)
splatnosti odepsána z účtu objednatele.
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Článek 4.
Smluvní sankce

4.1.

V případě, že zhotovitel nedodrží dobu dokon
čení díla , sjednanou

v této smlouvě, uhradí
objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z ceny díla
včetně DPH za každý týden prodlení. Tím
však
jeho povinnost provést dílo ve sjednaném rozsa
hu není dotče

na a dílo musí provést
vdodatečně objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.
Dobu dokončení díla je možné upravit
dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti
vylučující provedení díla ve sjednaném
termínu.
Vpřípadě prodlení zhotovitele sodstraněním
vad stavebních prací, je objednatel oprávněn

požadovat smluvní pokutu ve výši lOOO,- Kč za každý
den prodlení.
4.3.

4.4.

V případě prodlení objednatele s placením faktury uhrad
í objednatel zhotoviteli úrok z prodlení
ve výši stanovené právními předpisy.
Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4.1.
a 4.2. vyzve písem

nou formou objednatel
zhotovitele k úhradě smluvní pokuty. Smluvní pokut
y, sjednané touto smlouvou, hradí povinná
strana nezávisle na tom, zda a vjaké výši vznikne druhé
straně v souvislosti s prováděním díla
škoda.

Článek 5.
Ostatní ujednání
5.1.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla
do dobyjeho předání a přev2etí. Zjisti-li, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povin
nostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli
provádění díla řádn

ým způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v
přiměřené lhůtě k tomu

poskytnuté,je objednatel oprávněn odstoupit od
smlouvy.

O průběhu realizace díla je zhotovitel povinen
zapisovat skutečnosti o prováděných
pracích do stavebního deniku.
5.3.

Zhotovitel při provádění díla odpovídá za:
a) bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, praco
vníků zůčastněných na jeho
pokyn, jakož i za bezpečnost osob a majetku, které
by mohly být prováděním díla
dotčeny

b) dodržování předpisů vztahujících se k vykon
ávané činnosti, zejména
bezpečnostních, hygienických, ekologických a požár
ních předpisů tak, aby nebyla
ohrožena požární bezpečnost objednatele ani okolních stave
b a prostor
c) za každodenní řádný úklid pracoviště
5.4.

V případě nepříznivého počasí a hrozi-li přitom poško
zování přírodního prostř

edí nebo objektu
objednatele si objednatel vyhrazuje právo okamž
itě přerušit provádění díla, bez nároku na
náhradu prostojů ze strany zhotovitele.
5.5.

Zhotovitel může pověřit prováděním díla dle této
smlouvy ijinou osobu (subdodavatele). Za
plnění subdodavatelů

odpovídá zhotovitel jako za své plnění, včetně odpov
ědnosti za důsledky
vzniklé při porušení smluvních závazku.

5.6.

Tato Smlouva může být měněna, doplňována a
voduvodněných případech ukončena pouze
písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými
oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.8.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle
čl. 2.1. na základě živnostenského listu,
či výpisu z obchodního rejstříku.

5.9.

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Smlouv
y o dílo. včetně ceny díla.

5.10. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichžje
den obdrží zhotovitel a tři
objednatel.

„!

5.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejiho podpisu oprávněnými
zástupci smluvních stran a

účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí
objednatel.
5.12. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 — položkový rozpočet
, se specifikací předmětu
smlouvy a sjednané ceny.
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Ing. Pavel Benda, Ph.D.
ředitel
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Správ) Národního parku Ceské Svycarskn
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2a zhotovitele

Ing. Milan Rákosník
Předseda představenstva
Stavební společnost RBK a.s'.
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Vyhotovení nově dřevěné nosné kost. ? (rám) pro uchfrrnl dřevěnvch obkladů stěn (dřevěné hranol-f včetně kotevních prvků)
Demonráí budek pro nem.-pv a ptactvo
Wklízeníěbjrktu
Doplnéni chyběiiu'h pískovců wíípadné vyspravení
ť'h ryiháni nosných plskovmfwi-m sloupů a základů objrktu

vrt-znavení novych dřevěnvrh podhledů oblektu

movenínového dřevěného Lkladu objfíltu
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Ipﬁné nastěhování skladovaného materiálu do ob|ektu
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Shvební &
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'Posekám trávy okolo objektu
[Demontáž stávapu'l-ln dřevěného obkladu stěn a štítu objektu
.. Demontáž stáva|icí plechové střech-)
Výměna Uhnihfm nosných prvků (trám-,')
"vyhotovení novych nom-„.h trámů dřevěné konstukce v plukem. včetně ukotvení a I'Iinqlrnl' «I trámů dle stávajících)
ﬂinch: vyměn: dřevěného záklnpu střešní konstrukce
výměna vstupních dřevěnych dvoukřídlvch dveří do půdní částí obrnktu : boku včetně vyhotovení noveho usaxenldveří : zámku
výměna jednd'nřidíýdt dřevěných dveří pro vstup do podkroví ze štítové stěn-Ir včetně whotovení noveho ucítfccní dveří a tamků
.Inprava vstupníd'l dřevem,-ch dveří ze Šlítu ubprktu (boční část s prostoremívčetně vyhotovení noveho matení dvěří alámhn

.- Jil-. ..IUprava pnčhůzni-Lh podlalw podkroví včetně hloubkové penetrace (částečná vyměnit dle stavu pťltrni-rh pachůmýth podlah)
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