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dále jen Zhotovitel
Zhotovitel a Objednatel spolu dale jen jako „smluvní strany“. Níže uvedeného dne. měsíce a roku
uzavřely smluvní strany dle ust. § 2586 a nàsl. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění
pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva“).
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Predmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo sjednané touto smlouvou za podmínek
stanovených v této smlouvě a v čase v ní dohodnutem je předat objednateli. Objednatel se
zavazuje dílo řádně a v náležité kvalitě provedené a ukončené ve sjednané době převzít a
v dohodnutem termínu zaplatit ve sjednané výši cenu díla.
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výměnu výtahu dle rozsahu Specifíkovaném
v příloze č.2 - Technická specifikace zakázky vč. všech souvisejících prací.

Mısto a doba provedení díla
Šumperk,

Místo plnění pro účely této Smlouvy:

Objednatel touto smlouvou prohlašuje, že je oprávněn
do nemovitostí, ve kterých bude prováděno Dílo.
Zhotovitel

19.2.2018

Cena

se zavazuje zrealizovat
- 29.3.2018

dílo dle

cl.

ČSA 22

udělit

a uděluje Zhotoviteli právo vstupu

1.2 v následujících termínech:

díla

Cena dila je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Zák.č:.526/1990 Sb. o cenách, ve
znění předpisů pozdějších, jako cena pevná a činí:
Cena bez DPH

DPH 15%
Cena vč. DPH

1

1

090 000,00Kč
163 500,00Kč
253 500,00Kč

Výše dané z přidané hodnoty může být v průběhu
změnou platné legislativy České republiky.

plnění dlla

změněna a

to v souvislosti

se

Cena za dílo bez DPH (daně Z přidané hodnoty) je neměnná až do předání díla a to v případě
zvýšení cen materiálu, práce a energie v průběhu plnění díla.
i

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených
podmínek:
a) pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám DPH. V tomto případě bude
celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku

zdanitelného plnění.
b) pokud Objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek nebo pokud
Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky Z předmětu plnění;
c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy
známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutecnosti maji prokazatelný
vliv na sjednanou cenu.
i

4

Platební

podminky

Podkladem pro měsíční

platby (faktury) jsou skutečně

provedené práce.

Zhotovitel je povinen jednou měsícně nejpozději do 10. dne následujícího měsíce předložit
ke Schválení objednateli pro Časové období předcházejícího měsíce následující seznamy:
a) soupis provedených prací a dodávek podle smlouvy
b) soupis a zdůvodnění všech dodatečných požadavků, které zhotovitel považuje za

oprávněné.
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4.3

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum posledního dne vměsíci nebo datum
předání a převzetí celého díla.

4.4

Závěrečné vyúčtování se musí dodat nejpozději do 15 dnů po dni předání a převzetí
Závěrečné vyúčtování musí obsahovat všechny požadavky zhotovitele, týkající se
smluvního poměru, také ty, které byly už vypočítány a zaplaceny.

4.5

Podkladem pro zaplacení ceny za práce provedené v
budou daňové doklady

4.6

Splatnost faktur je vždy do 21 dní od doručení (odevzdání) objednateli. Faktury, které jsou
podkladem pro provedení plateb, budou obsahovat všechny náležitosti běžné v obchodním
platebním styku a náležitosti daňového dokladu

4.7

Pokud

díla.

jednotlivých kalendářních měsících

nebude obsahovat náležitostí uvedené ve smlouvě, objednatel je oprávněný
zhotoviteli jako neúplnou na doplnění.
takovém případě se přeruší běh lhůty
splatnosti a nová začne po doručení opravené faktury objednateli.

vrátit

faktura

V

ji

4.8

Faktury doložené Soupisem provedených prací a dodávek, budou hrazeny max. do výše
celkové ceny díla. Zbývajících 10 °/ø celkové ceny tvoří pozastávku.

4.9

Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené objednateli po převzetí celého
bezvadného díla objednatelem, resp. po odstranění případných vad specifikovaných
v protokolu O předání a převzetí díla uhradí objednatel pozastávku ve výši 10% ceny
21 dnů po obdržení této výzvy.

4.10

90%

dila

do

Zhotovitel je povinen u praci v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43
uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona O DPH, celé číslo kódu
prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak pnıní dvojčíslí
kódu. Je-li předmětem plnění dodávka vklasickém režimu v režimu přenesené daňové
povinnosti, pak je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu
uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinností. Zhotovitel dále na fakturu uvede
sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění.
i

i

5.
5.1

Splnění předmětu Smlouvy, přejímací

záruka

K

převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně ve stavebním deníku nejpozději 3
pracovní dny předem. Jestliže Objednatel nepotvrdí svým podpisem ve stavebním deníku

výzvu k převzetí

oznámena.
5.2

řízení,

díla

svým podpisem, předpokládá

se,

že tak byla výzva timto zápisem řádně
i

platí ustanovení § 2619 občanského Zákoníku, ve znění pozdějších
Podmínkou platnosti záruky je, že výtah je používán v souladu S Technickými
podmínkami výrobce, které Zhotovitel předá Objednateli Spolu se záručním listem, jsou
dodržovány návody na používání výtahu a výtah je užíván k účelu, pro který byl projektován
a dodán. Záruční doba činí 84 měsíců od zahájení faktického užívání výtahu Objednatelem,
nejpozději od provedení zkoušky dle bodu 5.1. Smlouvy.

Pro záruku za jakost Díla
předpisů.

5.3

Vady zjištěné a reklamované v Záruční době Zhotovitel odstraní dle svého rozhodnutí opravou
v místě plnění či ve výrobním závodě nebo výměnou vadného dílu. Vyměněné součásti a
příslušenství Díla v rámci záruční opravy přecházejí zpět do vlastnictví Zhotovitele.

5.4

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku vandalismu, nedodržení provozních
předpisů, nadměrného přetížení, použití nevhodných provozních prostředku (např. mazadel),
chybných stavebních prací (neprovedených Zhotovitelem) a poklesu budov, vyšší mocí a
jiných důvodů, za které není Zhotovitel odpovědný.

5.5

Záruka zaniká, jestliže Objednatel bez předchozího písemného oznámení Zhotovitele sám
učiní nebo nechá učinit třetí osobou změny nebo opravy Díla.
3
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Při škodách, za které odpovídá, poskytne Zhotovitel ze svého pojištění, případně Z jiných
zdrojů. náhrady na odškodnění poškozených osob, anebo opravu či zhotovení poškozených
věcí. Jiné nároky Objednatele, zvláště v souvislosti S přerušením provozu a ušlým ziskem,

jsou vyloučeny.

6.
6.1

Sankce
Sankce za nesplnění dohodnutých termínů
Pokud bude zhotovitel v prodlení S termínem předání a

převzetí díla sjednanému podle
smlouvy O dílo, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý
započatý den prodlení.
Pokud bude zhotovitel v prodlení oproti harmonogramu prací, který bude součástí smlouvy O
dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den
i

i

prodlení.

6.2

Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí dila
Pokud zhotovitel neodstrani nedodělky či vady uvedené v Zápise O předání a převzetí díla
v dohodnutem termínu, Zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3

Sankce za neodstranění reklamovaných vad
Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu

k odstraňování reklamovaně vady nebo
vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou reklamovanou
vadu, na jejíž odstraňování nenastoupí! ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
K nástupu na odstranění vady nebo vad je stanoven termín max. 3. pracovní dny.
Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen Zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu. u nížje v prodlení

a za každý den prodlení.

Označí-li objednatel v reklamaci, že se jedná O vadu, která brání řádnému užívání díla,
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany smluvní
pokuty v trojnásobné výši.

6.4

Sankce za nevyklizení staveniště
Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do
patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla. je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 3.000 Kč za každý započatý den prodlení.
Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ani v termínu do třiceti dnů od termínu předání a převzetí
i

díla,

6.5

může

objednatel nechat staveniště vyklidit na náklady zhotovitele

dila.

Úrok Z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
Pokud bude objednatel v prodlení S úhradou faktury proti sjednaněmu termínu je povinen
zaplatit zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky za každý započatý den
i

prodlení.

6.6

Způsob vyúčtování sankcí

Sankci (smluvní pokutu, úrok Z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana Straně povinné.
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje

a způsob výpočtu celkové výše Sankce.
Strana povinná se musi k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho
obdržení, jinak se má za to, že svyúčtováním souhlasí. vyjádřením se vtomto rozumí
písemné stanovisko strany povinné.
Nesouhíasí-li strana povinná S vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě
sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové
sankce vznikl. Uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce nebo úroku Z prodlení zaniká.
Zaplacenlm sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu

porušením povinnosti zhotovitele, na

niž

se sankce vztahuje.
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Lhůta splatnosti sankcí
Strana povinná je povinna uhradit vyůčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne
obdržení příslušného vyúčtování.
Stejná lhůta se vztahuje na úrok Z prodlení.
i

Omezení celkové výše sankcí

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše ůroku Z prodlení
uplatněných podle smlouvy o dílo nesmí přesáhnout celkovou sjednanou cenu díla vč. DPH

Odstoupení od smlouvy
Nedodržení termínu splatnosti faktur je považováno za podstatné porušení smlouvy
Objednatelem. V případě prodlení o víc jak 45 dnů je zhotovitel oprávněn k odstoupení od
Smlouvy.
Objednatel je oprávněn odstoupit od mimo případů uvedených vobčanskěm Zákoníku
důvodu podstatněho porušení smluvních povinností zhotovitele, Zejména zjistí-li v průběhu
prací, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti sjednaným termínům,
vtomto případě stanoví Objednatel Zhotoviteli lhůtu, ve které má Zhotovitel nedostatky
odstranit, po uplynutí této lhůty je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

Z

Odstoupení od smlouvy musi být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy
se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Ostatní ujednání

Pokud vzniknou mezi smluvními stranami rozpory ohledně technologie provádění díla, povahy
vad či jiné rozpory technické povahy, je kterákoli Ze smluvních stran oprávněná předložit
takový rozpor k posouzení nezávislé odborné organizací. Stanovisko této organizace bude
pro obě smluvní strany závazné. Náklady spojené S posouzenim nese strana, jejíž názor se
ukáže jako nesprávný, jinak obě smluvní strany stejným dílem. Věci, které se stanou součásti
díla, technologické postupy a způsob provádění díla, musí odpovídat požadavkům platných
českých právních předpisů a ČSN, které smluvní strany timto prohlašují pro plnění této
smlouvy za závazné.

V

případě nutnosti přítomnosti zástupce zhotovitele na kontrolním dnu je povinen Zhotovitel
se tohoto jednání zúčastnit a bude písemně vyzván dva dny předem ve stavebním deníku.

Zhotovitel není
objednatele.

oprávněn postoupit svá práva ze smlouvy

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 dnů
potřebných k odstranění reklamovaných vad.

třetí

osobě bez souhlasu

od ukončení montáže, mimo

části staveniště

Nebezpečí Škody na zhotovované věci včetně jejich odcizení nese zhotovitel do doby předání
a převzetí nejdéle však do předání díla. Předáním předmětu díla se rozumí den písemného
předání dokončeného díla objednateli, prostého všech vad a nedostatků.
Pracovníci zhotovitele jsou povinni respektovat Zásady BOZP a PO, řídit se pokyny zástupců
Objednatele, které nebudou přímo bránit v plnění díla zhotovitelem. V případě, že zhotovitel,
jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho subdodavatelů tyto Zásady poruši, odpovídá za
připadnou takto vzniklou škodu, včetně sankčnich postihů předepsaných kontrolnlmi orgány
státní správy, přímo Zhotovitel.
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Tato Smlouva obsahující Čtyři přílohy je podepsána ve třech vyhotoveních, jedno pro
Zhotovitele a dvě pro Objednatele. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemně, Člslovanými

8.7

dodatky.

Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že práce budou probíhat každý pracovní den min. od
7.00 hod do 18.00 hod. V případě potřeby budou práce probíhat po dohodě S objednatelem
v sobotu a neděli a to vše bez nároku na zvýšení ceny díla.

8.8

i

8.9

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodni tajemství dle ust. § 504
zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném Znění, případně důvěrně informace a
souhlasí S jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle Zákona Č. 340/2015 Sb., O
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejñování těchto smluv a O registru
smluv (zákon O registru smluv), případně sjejím jiným zveřejněním např. na internetových
stránkách, úřední desce apod.

8.10

Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůěi peněžité
pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly Z titulu této smlouvy O dílo.

8.11

Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatnich ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové
ustanovení novým.

dnem

8.12

Tato smlouva nabývá platnosti

8.13

Tato smlouva byla uzavřena v souladu S usnesením Rady města Šumperk

uveřejnění v registru smluv.

podpisu obou smluvních stran a účinnosti,

3742/17 ze dne

Č.

9.11.2017.

dnem

Přílohy

Technická speciﬁkace zakázky

Příloha č.1
Příloha č.2

Harmonogram

prací

Zhotov itel

Objednatel

Ve Šternberku
22. prosince
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TECHNICKÉ PARAMETRY 1 NOVÉHO DODÁVANÉHO VÝTAHU
ČSA 22, Šumperk
požadované parametry

popis

šﬁka
hloubka
horní přejezd/prohlubeň

mm
mm
mm

l'lOS|'10SÍ

Kg

počet osob

ks

rychlost

m/S

počet nástupišt'
počet stanic

Kg

-

ks

m

10 13

15
15
obousměrné sběrné

ks
ks

dle platných předpisů a

norem

měničem

nosné prvky

m

Světlá šířka
Světlá hloubka

výška
steny
strop

ks

mm
mm
mm

NE
cca 1200

cca 2000
cca 2200
nerez broušený

nátěr / světlý odstín

madlo

výběru provozovatele
nerezové na Zadnístěně

zrcadlo

polovina stěny/Zadnístěna

výbava pro invalidy
sedátko
tlačítkový panel

osvětlení

okopové

lišty

bude součástí kabiny

OOO

13

1,00
39,2

dle platných předpisů a

norem

bezpřevodový pohon s frekvenčním

měničem

standardníocelová lana nebo
polyueratenem potažené nosné pásy
uvnitř vyztužené ocelovými drátky uchazeč dolozı prohlasení O shodě
případně atest

dle standardnﬂwo vzorkovníku a

podlaha

3600/1300

15
15
obousměrné sběrné

ks

standardní ocelová lana

kabina:

průchozí výtah

1 450
2 250

1

m/s

1,00
39,2

bezpřevodový pohon s frekvenčním

pohon

mm
mm
mm

800 ıooo
-

typ řízení

ochrana proti neúmysln ému
pohybu klece

1450
2250
3600/ 1300
cca
cca

technické parmetry:
1 x osobnívýtah

typ výtahu

Zdvih

sachta:

dodávané parametry

mm
mm
mm

NE
1200
2000
2200

nerez broušený
nátěr / světlý odstín
dle standardního vzorkovníku a
výběru provozovatele
nerezové na Zadnístěně
polovina stěny/Zadní stěna

bude součástí kabiny

odnímatelné sklopné
zaoblený, doplňky broušený
úsporné LED, stropní osvětlení

odnímatelné - sklopné
zaoblený, doplňky broušený
úsporné LED, Stropníosvětlení

po obvodu kabiny

po obvodu kabiny

-

nerez broušený

nerez broušený

kabinovë a šachetní dveře:
jednostranné teleskopické

jednostranné teleskopické

vstupní portál v kabině
ÍYD

dle zamerenı a orientace stavajıcıch

otevírání

šñka
vyska
typ zárubní
materiál Šachetních dveří
materiál kabinových dveří
požární odolnost Šachetních dveř í

ochrana dveří

mm
mm

otvorů

cca900
cca

‹

2000

nátěr šedý / světlý odstín
nater sedy / svetl Y odstın
nátěr šedý / světlý odstín

požární odolnost min. EW
světelná plošná clona

60

Zamerení a orientace

dle

mm
mm

stávajících

otvorů

900
2000

nátěr šedý / světlý odstín
'
'
nátěr šed V / světl Y odstın
nátěr šedý / Světlý odstín

požární odolnost min. EW
světelná plošná clona

signální a řídící moduly:
univerzální dorozumívacízarızení

S

GSM

linka k

bránou - není nutná

tel.

musí být Součástí dodávky

součástí dodávky

musí být součástí dodávky

Součástí dodávky

musí být součástí dodávky

součástí dodávky

výtahu

zařízení pro

nouzové volání

mechanická

tlačítka v

kabině na
i

nástupištích s mikrozdvihem
display na ovládacím panelu
tabulky,

návody a piktogramy

-

provedení
světená clona
automatické osvětlení kabiny s
nastavitelným inervalem
Zhasínánív kabině výtahu
přivolávacítlačítko v zárubní
Šachetních dverı ve všech

jejich

dle platné

normy

dle platné

normy

dle platné

normy

dle platné

normy

musí být součástí dodávky

součástí dodávky

musí být součástí dodávky

součástí dodávky

musí být součástí dodávky

součástí dodávky

musí být součástí dodávky

součástí dodávky

musí být součástí dodávky

součástí dodávky

stanicích

ukazatel polohy a směru jízdy
výtahu v nadpraží v hlavnístanici
potvrzení voleb - prosvětlení

ﬂačüek

vn

tlacıtko Znovuotevření dverı v

kabině

vz

vn

ø

tlacıtko

v

ø

-

A N0,
vn

znovuuzavrenı dverı

VOLITELNÉ

nezávislý servis (klíčkový spínač v

kabině)
osvětlení šachty
žebřík v prohlubni
hlavní vypínač

výtah nenívybaven zachycovači

na protiváze (pod šachtou nesmí
být prostory přístupné

v

tlacıtko Znovuotevrenı dverı

osobám)

ANO

není požadováno

NE

musí být součástí dodávky
musí být součástí dodávky
musí být součástí dodávky

součástí dodávky
součástí dodávky

musí být součástí dodávky

bez zachycovačů

součástí dodávky

60

musí být součástí dodávky
musí být součástí dodávky

nouzové Osvětlení kabiny
vážící zařízení v kabině

součástí dodávky
Součástí dodávky

Ostatní požadavky:

ochranné nerezové pásy (brus) na
celou plochu ostění dveřních
otvorů (ochrana zdiva proti

musí být součástí dodávky

součástí dodávky

musí být Součástí dodávky

součástí dodávky

musí být v ceně

součástí dodávky

musí být v ceně

součástí dodávky

musí být součástí dodávky a je v ceně

součástí dodávky

musí být součástí dodávky a je v ceně

součástí dodávky

72 měsíců na veškeré stavební,
„vz
montaznı a elektroinstalacnı prace a
veškeré dodávky

vz
84 mesıcü

musí být součástí servisní smlouvy

součástí servisní smlouvy

poškozenñ
mezi prahem
šachetních dveří a dlažbou

přechodové

lišty

vv

demontaz stávajícﬁwo a
montáž nového výtahu nebojiný
způsob montáže
demontaz stávajícñìo výtahu
lešení pro

včetně ekologické likvidace

demontovaného materiálu
kompletnítechnická

dokumentace odpovídající
skutečnému stavu
øv
prohlasenío shodě na výtah a
bezpečnostní komponenty

vøø

záruční doba

24 hodinový dispečink
vyprostění osob uvězněných v

kabině výtahu

nejpozději

nástup na opravu
I

nejpozději

do 60 minut

nejpozději do

do 120 minut od

nahlasenı pr ovoznı poruchy

osob a oprávněná jednatjménem

datum

či

nejpozději

do 120 minut od

nahlasení provozní poruchy

za uchazeče:

3.11.2017

FTMONT CZ

pgdpis

S.l'.0

2459/35
TERNBSRK

Núdˇožršı'

785 oi
ıćz

titul,

60 minut

2ó84só87

-ı

jméno, přümení

funkce

obchodnítechnik

Uchazeči v tabulce uvedou parametry dodávaných výtahů, nebo údaj zda dodávané výtahy uvedene

požadavky splňují či nesplňují.

Parametry nového výtahu jsou voleny tak, aby byly co nejvíce shodné S parametry druhého výtahu ktery
byl

v

domě vyměněn

v roce 2011.
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