Smlouva o dílo č. ...................
na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi
akce „Zateplení ZŠ Vimperk“
Smluvní strany
Objednatel:

Město Vimperk

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
dále jen „objednatel“

00 25 08 05
CZ00250805
Komerční banka, a.s., pobočka Vimperk
722281 / 0100

se sídlem
zastoupený:

Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Ing. Jaroslavou Martanovou, starostkou města

Ing. Jaroslava Martanová, starostka
Ing. Michal Janče, vedoucí odboru investic Města Vimperk

a
Zhotovitel:

RAVAL projekt v.o.s

Sídlo:
Jednající:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
dále jen „zhotovitel“

Houškova 16, 326 00 Plzeň
Ing. Jan Valko, Ing. Jan Čechura, společníci
49194852
CZ49194852
Komerční banka, a.s., pobočka Plzeň
83740361 / 0100

I.
Úvodní ustanovení
Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly
na následujícím textu Smlouvy o dílo na provádění organizačních opatření k zajištění
bezpečnosti práce na staveništi v rámci realizace investičních akcí: „Zateplení ZŠ Vimperk“.

II.
Předmět díla
Předmětem smlouvy je výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a předpisů souvisejících na akce:.
„Zateplení ZŠ Vimperk“
(dále jen „stavby“ nebo „stavební akce“).

Součástí předmětu díla je zajištění plnění všech povinností, které stanoví objednateli právní
předpisy v oblasti zajištění bezpečnosti práce při realizaci stavebních akcí, zejména pak zákon
č. 309/2006 Sb. v platném znění.
Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu
díla.

III.
Povinnosti smluvních stran
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude zajišťovat pro objednatele výkon činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi
jeho realizace dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předpisů
souvisejících.
Za tímto účelem je zhotovitel povinen pravidelně dle aktuální potřeby navštěvovat staveniště a
organizovat zde potřebná opatření, kontrolovat jejich plnění a případně dokumentovat
potřebná zjištění tak, jak stanoví příslušné právní předpisy v oblasti zajištění bezpečnosti
práce na staveništi, případně jak vyžaduje rozumná potřeba objednatele za účelem prokázání
plnění všech takto stanovených povinností.

IV .
Termín plnění díla
4.1. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván, mailem, faxem
nebo písemně.
4.2. Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k provedení díla specifikovaného v čl. II. a
čl. III. a to nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy o dílo, pozbývá smlouva
uplynutím této lhůty platnosti.
4.3 Termíny dílčích plnění stanovují strany takto:
výkon činnosti koordinátora BOZP bude zahájen na základě písemné výzvy k plnění dle
této smlouvy ve smyslu čl. 4.1. a ukončen dnem protokolárního předání dokončené
stavební akce zhotovitelem stavby objednateli. Ke dni ukončení činnosti koordinátora
předá zhotovitel objednateli o této činnosti samostatnou zprávu.
Při realizaci závazků z této smlouvy vyplývajících bude zhotovitel postupovat tak, aby jeho
činnost navazovala na průběh realizace provádění stavby. Zhotovitel nesmí ohrozit řádný
a plynulý průběh realizace stavby svou nečinností či neposkytováním součinnosti ostatním
osobám, které jsou na realizaci stavby zúčastněny a jejichž plnění či činnost je podmíněna
součinností zhotovitele. Pokud je v právních předpisech zakotvena povinnost koordinátora
BOZP účastnit se jednání či schůzek souvisejících s realizací staveb (kontrolní dny a
podobně), pak se zhotovitel zavazuje účastnit se takových jednání v termínech, které
objednatel nebo zhotovitel stavby stanoví (zejména zápisy ve stavebním deníku či
obdobným způsobem).

V.
Cena díla
5.1. Cena za dílo dle bodu 2.1. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou
smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, v celkové výši 96.000,00 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.
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K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 21% DPH ve výši 20.160,00 Kč.
Celková cena za dílo včetně DPH činí 116.160,00 Kč.
5.2. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální, dle cenové nabídky zhotovitele.
5.3. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních
stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez
předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nemá nárok na úhradu cena
takových prací ani jiného finančního plnění ze strany objednatele v souvislosti s jejich
provedením (bezdůvodné obohacení a podobně).

V I.
Platební podmínky
6.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.
6.2. Vyúčtování ceny díla provede zhotovitel na prostřednictvím jediné faktury, vystavené na
celkovou cenu díla po řádném a úplném dokončení díla. Faktura bude splňovat náležitosti
daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a bude v ní uvedeno - název stavební akce
„Zateplení ZŠ Vimperk“, a výpis činností dle této smlouvy (souhrnná zpráva)
odsouhlasený objednatelem.
6.3. Splatnost faktury se sjednává 30 dnů od doručení faktury objednateli. Za okamžik
uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli
úrok z prodlení ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení.
6.4. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu platby ve prospěch zhotovitele, pokud je
zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy, a
to až do doby splnění takového závazku.
6.5. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního
plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
6.6. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. §
106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj
ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude
rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit
účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet
správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude
považovat účtovaná částka za uhrazenou.

V II.
Podmínky provádění díla
7.1. Zhotovitel zajišťuje výkon činnosti svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
7.2. Objednatel kontroluje provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit
objednateli veškeré doklady o provádění díla.
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7.3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele
třetím (na díle nezúčastněným osobám), případně objednateli, je povinen uhradit
zhotovitel. Za škodu na straně objednatele budou strany pro potřeby této smlouvy
považovat i jakoukoliv újmu na právech a majetku objednatele, která mu vznikne
v důsledku skutečnosti, že zhotovitel nezajistí za objednatele plnění povinností dle této
smlouvy.

V III.
Součinnost (spolupůsobení) objednatele
8.1. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provádění díla tak, že:
a) jeho oprávněný zástupce se bude v případě potřeby zúčastňovat na písemné vyzvání
zhotovitele (postačující je v tomto případě i výzva elektronickou poštou) potřebných
jednání potřebných ke splnění povinností dle této smlouvy
b) zabezpečí součinnost příslušných pracovníků objednatele.

IX .
Oprávnění zástupci smluvních stran
9.1. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele ve věcech technických (dále jen „oprávnění
zástupci objednatele“) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby,
případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu dodávky osobou oprávněnou
jednat jménem či za objednatele, který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se plnění
dodávky, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo.
Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce.

X.
Odstoupení od smlouvy
10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své
smluvní povinnosti.
10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména prodlení
s plněním povinností dle této smlouvy, které by mohlo ohrozit plnění povinností
objednatele, stanovených mu právními předpisy.
10.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného
odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 10.2. této smlouvy.
10.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení
povinné strany obdrží.
10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení
smlouvy.
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10.6. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu kdykoliv vypovědět s 10ti denní výpovědní
dobou, která počne běžet okamžikem doručení písemné výpovědi zhotoviteli. V takovém
případě bude mít zhotovitel nárok na úhradu ceny činností, které do té doby pro
objednatele v souladu s touto smlouvou provedl. Odpovědnost zhotovitele za bezvadnost
takových činností dle této smlouvy pak vůči objednateli trvá i po uplynutí výpovědní doby a
ukončení trvání této smlouvy.

X I.
Smluvní pokuty
11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním jeho povinností dle této smlouvy, tj.
nedodrží kterýkoli termín stanovený v čl. IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý, byť jen započatý den prodlení.
V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne
objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl
plnit v důsledku vyšší moci.
11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. této
smlouvy, nebo nepředá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení až do splnění
této povinnosti.
11.3. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla
dle této smlouvy se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5%
z dlužné částky za každý den prodlení.

X II.
Závěrečná ustanovení
12.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany
ustanovení občanského zákoníku a obchodních zvyklostí.
12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Obsah této smlouvy byl schválen usnesením Rady Města Vimperk ze
dne 16.02.2015 č. usnesení 165.
12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu. Každý
obdrží dva stejnopisy.
12.6. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či
výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do
vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta
písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže
pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním
doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
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12.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem
souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
12.8. Zhotovitel se zavazuje, že umožní oprávněným kontrolním orgánům nahlížet do veškeré
dokumentace včetně účetních dokladů ve spojení s touto zakázkou.

V Plzni dne 19.02.2015

Ve Vimperku dne 19.02.2015

…………………………………….

……………………………………….

RAVAL projekt v.o.s.

Město Vimperk,

Ing. Jan Valko,v.r ,Ing. Jan Čechura,v.r,

Ing. Jaroslava Martanová,v.r.,

Společníci

starostka
Usnesení RM č.164 ze dne 16.02.2015
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