N á v r h
Smlouva o dílo


Město Frýdlant
IČO: 00262781
se sídlem: náměstí T.G.Masaryka 37, Frýdlant 464 01
zastoupené Ing. Danem Ramzerem, starostou města

(dále jako „objednatel" na straně jedné)


a

……………………………………………
   IČO: ………………………………………
se sídlem …………………………………

(dále jako „zhotovitel" na straně druhé)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník"), tuto


smlouvu o dílo


Článek I.
 Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, konkrétně výměnu okenních otvorů včetně parapetních desek na objektu č.p. 20 v ulici Mezibranská ve Frýdlantu. Objket je nemovitou kulturní památkou vedenou v ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 41307/5-4767-dům čp. 20. Okna a vnitřní parapety budou vyrobeny z borového dřeva. Druh, konstrukce, vzhled oken a kování budou shodné s původními okny. Zasklení bude provedeno jednoduchým sklem čiré barvy. Konstrukce oken bude opatřena 2x ochranným nátěrem proti plísni, 1x základním a 2x vrchním nátěrem v odstínu bílá lomená či slonová kost.


	Dále je předmětem díla provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a také veškeré další činnosti související s realizací stavby. Jedná se zejména o:


	vytýčení všech IS na staveništi a zajištění jejich ochrany během provádění stavby;

příp. zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků;
přípojky vody, elektro a dalších IS pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu stavby hradí dodavatel;
zajištění případného dopravního značení po dobu stavby;
zajištění bezpečnosti při provádění stavby a zajištění ochrany životního prostředí, zhotovitel bude zakázku realizovat tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby;
zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště;
odvoz a likvidace odpadů stavby na skládku včetně poplatků ve smyslu platné legislativy. Dodavatel po dokončení stavebních prací doloží doklady o uložení odpadu;
předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu zakázky (atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.);
provedení celkového úklidu stavby, provedení likvidace zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby;
uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, do původního stavu;
soulad činností a požadavků v rámci realizace stavby s odborem kultury a Národním památkovým ústavem LK.
	fotodokumentace z průběhu provádění stavby (digitální forma).


1.3 Objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu dle ustanovení čl. III této smlouvy.


Článek II.
Místo a termín plnění, předání díla, kontrola provádění díla

2.1 Místem realizace díla dle této smlouvy je adresa, na níž se nachází stávající objekt č.p. 20 v ulici Mezibranská ve Frýdlantu.

2.2 Dílo dle této smlouvy se považuje za řádně provedené jeho řádným dokončením a předáním objednateli ve stavu umožňujícím jeho řádné užívání objednatelem. 
Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště. 
Předpoklad zahájení stavebních prací je červen 2014.

Konečný termín realizace stavby je závislý na finančních možnostech objednatele a na výši obdržené dotace z Ministerstva kultury. Z výše uvedeného může být termín dokončení prodloužen do června 2015 s tím, že bude dodržena samotná lhůta stavby 4 měsíce.

2.3 O předání díla dle této smlouvy se smluvní strany zavazují sepsat příslušný předávací protokol, který musí být též oběma smluvními stranami či jimi písemně pověřenými či zmocněnými osobami podepsán. V předávacím protokolu budou uvedeny veškeré případně zjištěné vady díla, jakož i lhůta k jejich odstranění a závazek zhotovitele je v dané lhůtě řádně a včas odstranit. Lhůta k odstranění zjištěných vad se sjednává na 14 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně v uvedeném předávacím protokolu jinak. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud budou při jeho předání zjištěny vady znemožňující či omezující jeho řádné užívání, a to až do doby jejich řádného a včasného odstranění zhotovitelem. Pokud zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, může objednatel nechat odstranit veškeré vady třetí osobou na náklady zhotovitele, které se zhotovitel zavazuje na písemnou výzvu objednatele bez zbytečného odkladu uhradit. Nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle ustanovení článku V této smlouvy není ustanovením tohoto odstavce dotčen.

2.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a zhotovitel se zavazuje mu za tím účelem kdykoli umožnit přístup na místo plnění dle této smlouvy. Případně zjištěné nedostatky či vady objednatel oznámí zhotoviteli a ten se je zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit. 

2.5 Zhotovitel je povinen vést od prvého dne od předání staveniště stavební deník, do něhož je povinen zapisovat všechny rozhodné skutečnosti o provádění díla. Stavební deník bude stále k dispozici na stavbě k provedení zápisu zástupce objednatele, projektanta, TDI nebo orgánů státní správy (Národní památkový ústav, oddělení památkové péče, aj.).


Článek III.
Cena díla

3.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na částku ve výši …………………………………….. Kč (slovy: ………………………………………………………………….………………….) bez DPH, která bude zhotovitelem připočtena k ceně díla v příslušné zákonné výši.

Cena bez DPH		 …………………………….

DPH 15%				 …………………………….

Cena vč. DPH		    ……………………………..

3.2 V ceně díla jsou již zcela zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vzniknou, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, revizí předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k dokončení stavby. Dále se jedná zejména o náklady na skládkovné, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.
Cena díla je stanovena oceněním položkového rozpočtu a je platná min. do prosince 2015. Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnoto kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

3.3 Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

3.4 Lhůta splatnosti daňových dokladů byla smluvními stranami sjednána v délce do 15 (slovy: patnáct) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

3.5 Fakturace bude zhotovitelem prováděna měsíčně dle skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.



Článek IV.
Pojištění

4.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat a udržovat nejméně po celou dobu realizace díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu, pokud již takové pojištění nemá uzavřeno, jakož i platit řádně a včas příslušné pojistné.

4.2 Uvedené pojištění musí být sjednáno pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy. Pojištění musí být sjednáno zejména jako pojištění odpovědnosti za škody na věcech, majetku a zdraví s pojistnou částkou ne nižší než 700.000,- Kč (slovy: sedm set tisíc korun českých).

4.3 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu předložit objednateli či jím pověřené osobě na jejich výzvu příslušnou pojistku či jiný písemný doklad potvrzující uzavření příslušného pojištění.


Článek V.
Sankce

5.1 V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením díla nebo jeho části v termínu uvedeném v ustanovení článku II této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i jen započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele řádně dílo provést a není tím dotčen nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody.

5.2 V případě prodlení zhotovitele s řádným odstraněním vad díla zjištěných či vyskytnuvších se v průběhu záruční doby se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i jen započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele vady řádně odstranit a není tím dotčen nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody.

5.3 Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení.


Článek VI.
Záruka, vlastnické právo a nebezpečí škody

6.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jím provedené dílo dle této smlouvy, jakož i na veškeré jeho části či součásti, a jejich odpovídající kvalitu v délce 60 měsíců ode dne řádného předání a převzetí díla dle ustanovení článku II této smlouvy. V případě výskytu vad v průběhu záruční doby se zhotovitel zavazuje takové vady odstranit do čtrnácti dnů od jejich písemného oznámení objednatelem.

6.2 Objednatel je vlastníkem díla, jakož i veškerých jeho částí či součástí, od počátku, tj. po celou dobu realizace díla dle této smlouvy. 

6.3 Nebezpečí škody na díle, jakož i na veškerých jeho částech či součástech, nese po dobu realizace díla až do řádného předání a převzetí díla zhotovitel.


Článek VII.
Závěrečná ustanovení

7.1 Tato dohoda je platná a účinná dnem jejího uzavření.

7.2 Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou jednat v souladu s účelem této dohody a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškeré právní a jiná jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu této dohody.

7.3 Veškeré změny a doplnění této smlouvy vyžadují dle výslovné vůle smluvních stran písemnou formu.

7.4 Pokud některé z ustanovení této dohody je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost dohody jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

7.5 Tato dohoda a vztahy z této dohody vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

7.6.  Přílohou smlouvy o dílo je nabídkový rozpočet zhotovitele.

7.7 Tato dohoda byla vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.


Ve Frýdlantu dne								


Za objednatele:																					Za zhotovitele:



……………………………………															….………………………………….
Ing. Dan Ramzer
starosta města

