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SMLOUVA O DÍLO
ria dilä $

Rekonstrukce mistniho osvěúení

uunNemá die ů$t § násl Ôbch%nho zakůniku

1, SMLUVNÍ $TRANY

Cjbjednatel: Název/Obchcdrii mérlcl Obec Fkňnanóv
Se isidkm' Fkřmanov 13, 4QS 02 Děčín 2
lČ : 00261327
Dič. neplám
Bankcnmi Bpcljeni : Komerční banka, ä-6 . pobočka
Cislo úCtu %25431MOO
zas{cKKmý: FräMškém ĎNKbém, staromu
Zá$Mj¢E ®'ävnéný k QOdW$lj smdoůvy (j dílů b přfp8dných
Zá$S\j¢¢E ®'ávněnýlemat ve věcech týkajicich 8é průběhu

Děčín

ůbce
dodadků" FraMiWk DáV©, $WO9ä
stBvby: FraMiWk DáV©, $t¥äsxa

ZhoWvitok jméno.
Se afdlem:
tc-
DIČ:
Bankóvni $Rerl|
Čisdo úúu

v obchodním
vbžce ádo 4355

(ĹÁ Eneigo technik s.r.o
Na Střílně AB,33Q 11 Pktůáň.
491%812

repúiku vedeném u Kra|ského snudu y pkm , v Oddilu C ,

Zastoupeny: Zdéňkem 2idkem µnjedriatem a generálním řBdmem
Zá$t%Cé k pů®tw smouvy o dico a případných dcldmkú:

Zástupci oprámění pdrias ve věcech |ýkajkj¢h se $tävby'



2. DOKLADY VZTAHUJĹCĹ SE KE SPEClFlKACF PŘEIMÉTU SMLOUVY Q ljáLQ

2.1 Smmmi strany Eéto smlouvy konsta1uji, že předřňět díla $ názvem' Rekomtmkce m4stniho «věúerů a
něktefé podmínky µněrii jsou uWriy IMO dokwMmcj a (errlj|cl doklädy

· zadávací doktmemaci z 092Cň2

· cer1c¥vé nabídky ze dne t4.9.2ú12

2 2 ZhotoW4tl že se s clb$ahem výše uvedených dakladú p&d podµsem této smbuvy' o dlb $ezrláml|
a že tyto dciklady mu byly pro realizao díla agBdr1atdem fx'skytnuty

3. PREDMÉT A ROZSAH DÍLA

3 1 ZhotoMd $€ tímto zavazuje, ze ěxq Qbjeůbn&te|e na své nak£ady a ria své mbezpeä pťq~ diO $ nazvem
,,Rekomtnike m ktniho oBvět|eni" způsobem a v rozsahu stanwwým v teto $mmljve q Gib a ůbjeckiatd
se zavaaMe dokončené dílo převzít a zaplatit zhotwitdi za pho zhotoveni cenu ve výši & způmbem
sianoveným v iéEa sMOWě o dílo.

3.2 Předmět plněni je dán obsahem ddcumentacé a dcMMů. jsou uvede¥yy w článku 2.1 léto smlůuvy q
dílo-

4 TERMÍNY PLNĚNÍ
4.1 mhgjeni prací:

4 2 Předáni Qokoričeného diia:

24.092012

max 15.11.20i2

5 CENA DÍLA

5.1 Ceria dAa stanovma v soula& $ obecné závazným předpisy a je oběma smlumimi sÚanami
dohodwtä ve výši:

Cena bez DPH: 5¢KJ 520 - Kč
DPH 20%' 1(X) 104,- Kč
Cena včetně DPH: 524,- KČ

Tato oBř1ä díla je: jako cena ne,jvýše pľlpuštná Se zaFoMen|m veškeTých nákladů, rizik, äsku a
ňnančnich VINÚ (mpl Mace) po celůu dobu rea=e zMcázky v sciukdu s pcldmmkami wMeriým
v zadávacl dQkljmeniaci a výkazu výměr

5.2 P%kiac$em yo at8r1cyveni ceny za realizau přBdměu1éhcl diía je pmj&tôo *kumem¢e p'q pTcNederll
a otgedriatekm pRedložený a zhcdmm+m cmNriý výk.az vý'mé" - vq či 2 této smouvy o dibo.

5.3 2iwtmMd pciMzuje.. Ze sjednaná csna obsah% veškeré nákkdy (1ywyio vlastM dílů í např. riákkdy na
zřízeni, pkjwjz, údržbu a vyklizeni stawmiště, ät na dälši práce $pcýéné s výstmtxju) riu1né k řádné mdizaci
dika v rozsahu dle a. 3.2 1é1O smkjuvý. Dáie $Mnaná obmh@ daň z Ndané hodncNy a &kávariý
vývoj oen k dätu přeáám c|akDn¢eného dlla.

5,4 Cena včetně däňé z přiWné MQnoly )é $wxivena pm sazFy &riě z přidané hcidrMy pAahié k datu Im¢li$u
té4O smlůuvy Ci díla Smlwrii 6břäný berou ria vědomi, že případná změna výši tě¢hto saza se µomitne
v jdim koneCném vyčísleni.

5.5 Obkdmem pK)žadov8r1é ddší práce. ktENé mbyfy v 'ámó FzZéňi poptávány a nejsou
oRaženy v riabidkwém rozpočtu (nMilná půibhä této sMouvy), bíxK'u oceněny dle ceníku we 8!ejné cmuvé
ůruvni jako základni riabidka. TytO ptáe budou %př«kii {přéd redizaci) defincmány ftjrmou změmUho listu,
riacměny, a polě pixrmě od$ouN|a$eny objeMabelern. SteWým zpikobem budou ocEKŇř1ý
poZadované Keré vyvManou v průběhu realizace díla. Na základě těChto změnový¢h ll$tů Dude
půdeµari dodatek k této SoD. Obdobným zpŮmbmi budou ¢ccněný ĺ ¢ďi¢Odňé méněpráce.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A FlNANCOVÁNĹ

6 1 je pcmnen ljMBdit zholmMeli dohodnutou cériu díla po jEŇK' řádném p'ovedeni a pr*ko|ámfm
předáni' ve EmkNně dohmr1uém temiriu. Zálohy Qbjedr1at€| nep<>$kyh*

6.2 Úhradu bude pravederia v české měně, na základě pňskišMho ůčétnihO dclk|a¢Áj vystavenéhô zhoůMtelem
lx zb mě&ic souµsu skut&ě pmedených p'aci. to člo výše 90% sgednaně 8MumĹ ca"iy.
Zbýuasicich 10% bucb0 uMazeno zhdov'i4éli po 8 ptevzetl důkůnČene stavby bez vad a nMnděľků a
dokMové části jJľO wedeni $tävtiy dci trméhQ pmŕvazu.



&.3 Veškeré účetní dclk|a® musí obsahovat nálebiosti daňového dokladu dle ustanoveni zakona o dáňi
z pMané hodnoty v platném znění V pďipadě, že účelní doklady nebudou mít odpo'vidajtci nákžňôsh, N
o*dr1me| oprávněn zaslat j8 ve lhČttě splamo$tb zpět k doplněni, aniž se tak dostane do pKK$|enl se
splamsti. Lhůia 8~stj počíná běžet znovu od opětovného zasláni riäebtě &plněných ä opravených
dokiadů

6 4 Splatnost jecmtmých faktut (Wňůvych dďlädú) bude am 14 dnů tjd data j¶i¢h vysWveni zholwiteNm.
Platby budůu abpdnalE4cm prováděny přímo ria účet zho¢witéle

6.5 Lhůta $Natnoslj fäktury je objédnatdem dodQena, pokud nejpozději poslední den její mlatnoš1i je přídušná
částka odepsána z účtu objednatek ve přQspěch účtu zhotowlege

7 SMLUVNÍ POKUTY

7-1 pmenj 8 dakončmim
V případě prodleni uchazeče s terminěm dokoričmi celého dtla ve Lůtě stanovmé smlowau o dlb,
vyh'azuje zactavaW právo úáQvät vchazN $ňMúvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za käzclý
započaiý den pmdkmi a Úhradu veškerých ušlých dotačních mu ze sbany mk~de doiace-

7.2 PľQdbéni s odstranéntm vad:
V případě r1eůd$lranéni závad z|i$tených v průběhu prwáděni v terminEch stmwených zadavatelem
bucsB zhoIOvlteli ůčmám smluvni pokuta z ceny díla za každý den µodleni ·

Dále je zhotowtťi Wvingr1 zaplUt zadavatedi smluvní pokutu m YIN Q,05 % z cET'ý dj|a za každý děn
prodleni pro připgd, že cbdgraňovárli prokäzaWně zjištěmNh m v Uručni lhMě zhotovitelem
zapájeno do 5 drú od Íe1µ¢h nah|ášgni

7-3 Pr¢gdlen} s úhradou fakiur"
V případě prodlení $ jakoukoli plätbou objedmteb pocfle této smbuvy je zhotwitel Oprávněn
úhradu úroku z průcläeni ve výši 0,025% z dlužně ¢ás&y za käždý den prodeni V případě, že objednatel
r|epmvgde úhradu fMury v termhu wčeném dle ¶étci smĹcxNý O dílo, může zhotovi1d do doby mé úhrady
dlužné čásůcy práce a toto přerušeni má za nás|edek posumti lhůty pco dokunčéni o poGčt
dni, pko byla doba äňlŽ by to mělo dopad na uplatněni sMuvnich pokut za nedodrženi lhůty pro
%kQnčer|i díla ze slrany otmdr1a+.

Objednatel není v prodem, pok® platba této smlouvy byla oď3epsárla z bäňMvNho účtu ve
prospěch Učtu zMbwiWe mjpozděgi poskdrii den splatnosb přislušné pWby

7 4 $mluvni pokuty }$Qu gp|alr1é do 30 dnů po obdrženi |esch vyúäováni

S STAVENRŠTÉ

8.ť objMnatei předá zhQEcjvit¢|i Wv'emště prosté práv tře¢ích osob ĺ jäký'hk& jiných fáktických zävazků

8-2 ZMkMd je pwineri udQo'vä1 na převzatém $tavenišb pořádék a čistotu a je pcmnen ock5Éraňo'vaé odpady a
nečisWy vzniklé peho CinnosN. Pokud béNm dilä dojde k poškotení 9Eláv8jicich cdjjéktů či akolr1i¢Ť\
zařízeni vinou zhoěovRele, zavazuje se zhotovňel uvedenou Škodu riaMadit, či uvést do původního sÚm

8.3 Zhcy|ovite| v pň"padé p®éby 'ajisti stšeZení případně b kehcj apkxmi neoo jiné vhodné
zabezpečeni. Náktady 8 tím spqené j$olj mhmuty ve $jédnmé eriě dálä

g PROVÁCÉNĹ DÍLA

9.1 Zho4witel p pownen pcavést dílo nä $vůj náklad a na $vé nebezpečí ve Sm&jvně áohXutém terminu,

9.2 Objédnatel nebo jun píwmně pověřený zástL|pcB je op'ávněn kmtmkml prováděni dilä. zjisti-li
ze ztKykyvi$d ptovádt dílo v Tcku>o(lj se svými puvinnostmi. je optávnén dožadoval se toho, aby zholovitel
od8trarli| vády vzniklé vadným p'ováděnim a diO prováděl řádným způsobem jesMiZe tak zhotovitel neučiní
arů y přiměřeně můtě mu k tc'nú cbjedmteiem pQskytmjtě a jého postup by rmochybně dále vedl k pcmšmi
smlouvy, je objednatel Oprávněn od smloůvy odstoupét

9.3 ZhotcMtél je půvinen vyzvat Objednatde riékxj jim pQ¥~eh0 Zástupce mín 3 pmccwrii předem zápsem
do sIavebniho deníku ke a k µověřerii prací, které dalším poMupem pr8ci budou 2akryty nebo se
$!anou mpřistupnými Neučiní-h täk. je povinen na Zádast objednatele oclkrýt prác'e. které byly zakrýty nebo
které sb miy neplistupnými m $vůj náklad.



éj 4 Pokud sb ot*dnatet mbo jim pově&riý záslupce ke konlm zakrývaných yaci pks včasné písemně
vyzváni nedostM, je zh(yovitel oprávněn pľedmětné práce zakrýt. v tomto pFimé objednalel
dodatečné požadovat jéj'ch odkryti. je Zhotovitel po'men tcjtů cdkryti provést na náklady aNdr1atele. pďud
se vSak odkrylim zji$ti. že práce nébyly řádně cxQvederky mše veškeré náldady $pôNne s odkrylim pcai,
ůp'avou chybného stavu a riMedným opětovným zakrytím, zhôtQvitej.

9.5 Zhoto'vitd v pině miře zodpovídá za bezp'Bčno$t a ochranu zdraví všech osob v prcdoru sta«niStě a
zabezpečí Njid' vybmmi ochramými p(acljvním potnůckami. Dák so Zhotovůd zavazuje cbdržovM
bBzpečno$tn|, hygěntké č' případné jhě souvi$ejia reakzaci dilä.

9.6 Veškeré Odbůmě p~ musá vykonávat yacomici zhoqeyv|te|e nebo jého SubdodavaNNů majlci přislušnou
kvdřNaá Doklady o priiků je na požáctáni Qbjednatek povinen

9.7 ZhcKwitél je povinen při realizao díla dodr2ovat platné záko"y a jej'di p/ovadéci přBdNy a ddši obecné
závazné pibdpisy, kteíé se tµ'gi jeho ännosti. Pokud pocušenim tědMo pCedpisů vzňikne jakákoliv škoda,
nese veškeré vznikW náklady zhotovi¢d.

g 8 Zhotowld se zavazuje d(jdržKNat při prováděni dilä ve8keré po¢mnky vyptývajici z obsahu Zadávací
dokumentac8 pokud nesplněním těchto podmhiek vznikne otpdnaia škoda- Macli |t zhotovdel v plném
msahu.

9.9 VyboLlraný matená bude likvídován v souladu se Zák~m o ôdpádech, neurči-h objednat« jmk V případě,
Že clbiedrmel rozhodne o vyu2ki vybouraného matenálu v mporu se Zákonem ti ůdpadg¢h. nese náklady
8pojgné $ 1qu1o změnou okjgédnaWj. ,

9.1ů zhcjto«e se zavazuN a fučí za to, že pň mhzaci díla nepou2ije Zädr¥ý matenál, o Kterém je v době jeho uZltl
mámo. Ze je škodlivý. Pokud lák zhoSwitel uärii. je pcMneri na pkemné vyzváni objednatek provést
OkämZitě nápravu a VéXěfé nák|ady s tím spojBné ňé$é zhodovitel

9.11 Zhoiovitd je p<Niňén Uýt pojištěn µoti sKcdám způscbeným jBĹ1Q činnostÍ včetně maZných škod pmcovniku
zhoKwitde, a to až do výše ceny dála. Zhotówtť se zävazújB udOcwat toto pcmnj po cebu dobu Wáni této
smlouvy

g 12 Pokud čÍnncl$lt zhcdovitde dojde ke způ$obeni škody obj¢dmteh mbo jiným gubjektikn z titulu opQmBnu$i,
nedbalosti nebo neplněnim pcdminěk vyNvajicich z p|¥ných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem,
nebo vypNvajicich z ¶ét0 srNouvy o dílo, je zhmvitel povinm bez zbytečného odkkdu tuto škodu óď$HMit a
ne-m lň to možné, tak finančně uhradit VešWré riákMy 5 tím spojeně nese zho'kNlte|.

9.13 dny na stavbě se budou konat nejméně 1 x za 14 dni. Komro|rlb dny budou svdávány
Qbledrlaíe|em, zhotovitel j9 povinen se jich ve věcech týkajicich se µněrii podlé této smbuvy Učástnit.
V případě potřeby ziabgzµčuie zhcmvitel účast ctaišich osob po$kylWicich části pinéni na záklädé sMuvnich
vziahŮ $é popř Účast zástupců výrobců vě¢i použitých při pľovaděni díla. Záµs z koMMňi¢h
dnů zm|šťuje zhHovikl. (mednater] má právo swjíávät b mirmřádné kôntfo|ni my dle po'třéby slavby.

9.14 Drobné odchylky od zacgmci dokumenáace (zejména záměny matMálů), kteté neaněni ¢harakteT smlumé
dohodňWého techni¢kehQ fešeni, mohou pověkni zássupci smluvních stran dohodnout fixmou zápl$ú ve
$tävebnim deníku V případě poMzéni takovéhci zápisu pcměštmým zbtupcem obgednatele ndze láktjvou
ůdchylku povaZcIvBt za vadu díla

10 STAVEBNÍ DENÍK

1ů.1 Zhotowtel ye povimn vé$t ode dne přemetl staveniště o pradch, kMé provádí, Cnik, do kletého je
povinen zapisovat všechny skutečno© razhodrié pfo pinéni smdouvy o dílo Zeynéria je povinen zapimat
Ú¢äjé (j pKjČ=i, o čamém poslupu p'aci, jejich jakwti, Zdůvodněňi odchylek pr0vá¢fe!ných prací od µQlekllj
st8vbý, apod PQvlnnoM vést stavební deník koňčí předáním a převzetím dokončen&o dňa.

10,2 Ve 8tavBbnim ckmlxu musí být uvedeno mimo iiné

- název stavby (nebo její Části) podle 8tavebniho povoleni
- misbo stävby
- názw, sidkj lČ zhotovičele wše1ně jmeméNj seznamu ¢¢wävněných z? zhímvitek pťOvádét zápisy

do $tävebniho dmiku $ uvedením jcp¢h konéaktú a pOd¢li$wého vzoru

- název, Ndb, lČ ob|edna:e|e včedně }menného seznarm Q9otj oprávněných za Qrbjgdnatele prcwádět
zápisy do deníku s uvedením jBjich kontaktů a podpisovéhů vzq€u

- název, šidlo, lČ zpracovatele p'ojéktavé ck)kumr1tace
jména a přijmeni Q$otj vykor1ávati¢i¢h technický investora

- plehled vŠé¢hi p'ovedených ZkOušek jakosti
- seznam pľogek1cjvé a ostatní technické dďumentace stavby včelné pŕipadnýcn jgch změn
- seznam dOkkbdů a úkdnich Qpatřeni týkajicich se stavby



10.3 ZápE$y do stavebnlM dmiku ¢1te]ne =pigljje a $1avb~ůlj¢á vZdy v ten dm, kdý byty práce
µovMeny. nebo kdy Qko|rlů3ti, kt«é pou předmäem zápw. Mimo stavbµe6ouciho může do

&ňiku prová&t zámamy pouze objednate|, jIm písemně pověřený u$t\jqxje, zpmcovatel
µojďtcrvé dQKumerltBce, nebo pi'käušně orgány stámi správy

?0.4 Nwouh|a$i·|| zho1ovitel zápi$€tm, kteťý uůnd objednatel rmbo jim pi$emrle pcivěřený
přlpMňě zpr=íymd pmgektwé dckumentace dc gtaMEbrliho &nik.u, musí k tomuto zápisu připojié $vé
Manovisko nejpo"ději dn Hi pracovnich dřďL µnak se má za SČi. ze $ we9eriým zápimm souNä$i

id 5 Otgednate| nebo jim piumné pověl'ený zástupce jlě p(jmerl se k ziápisům 'N stmmtmim «erÍÉku,
učiněným zMtaviwem n@a'ději do tři prak»/ni¢h driů_

10 6 Zápigy mvgbnim dmiklj se nepovažuji za změnu smdouvy, ale škjuZi jako dokläd pro vyµacDváni
pňpadných dodatků $m|Quvy q dílo.

1cl7 sm®bni dtňik mtjsá býi v pracmrii době trvale pí'is1úpný ria stavbě.

11 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11 1 Zhotowtd je pQviner1 omámit mjpoměji 5 dnů kdy búdé díla připrawmo k pNdáňi,
Objeicmate| je pak povkien 'ejpméji do tfi dnů od Wrminu $tanQveného zh(mvitBiBm, avšak bez
ztyytetrlých cxMadú, zahájit Nzenl a Écmě v něm pďtäWat.

'T

11 2 ZMtowes je povinen připravit a lj µŕejimacäho ňzemi vHchny p6edepgar1é doklady dlé $tayebrl|bo
zákona č 183R2MB Sb . w pktněm znění. Bez lěd1(0 dokWdů nehe pwažcívät dlho m d&wiČené b
scMprié «edáni

1i.3 O průběhu µejimaciho ílzenl pcíKdi zhcľtcNm Pmw@ O pMáni a přBvzeťti díla, do kterého o µné
uv«$é j$q@i5 vad a r1edcjdě*ů, je cHb cibsahuja $ tetmirmn jQich odstTaněr1i či

d0k0ňčeni. V tomto protokolu oSµ!!dnatť výgQvně uvede, zda dlb h nikoli. Pokud
®mltne dílo převzít, je povinen zde uvést důvady. proč tak neučinii

11.4 Dík je půvUováno za ukončené po ckjkončerii všBch $jednaný¢h prací. Pokud jsou v teto *mkxMě
použity 1«miriy ukončeni dilä nebo pčedárii díla, rozumi tlm csen. kterém &jd0 k obQLmrannému
podµsu ppôtcmu o ¢ďéd&M a převzdi díla.

11.5 Objedriačd má p'ávo pQevzít i dibo, ktBTě Yykame dwQhňé vady a r1edod*y, k1été smvy" q aru vb
spojeni $ jw'ými nebráni řádnému uživani dÍEä. V tům pňpadě Ň zMtOvi$& pcmnen Ud8tFmit tylo vady
v teminu uvedeném v PFCN*Ci|U o pNdáňi a píevzeú díla ZhcitnvMd veškeré doklady plO řádné
wedeni mvby do trvdého ptowxu.

1i.6 Vadou se pro účely této smlwvy fozůmi ůcbchyůca v kvaktě, tozsahu nebo paramwrecň díla.
stano%r|ých průjmowjtj dµljmentaá stavby, $m|cNNau a závaznými

12 ZÁRUKY, REKLAMACE

12.1 odpovídá za vady, jez má diki v důbě jeho µmáni. za dikä řľ8 něž se vztahuie záruka
u! j&kost, odpovídá zhutoviW v této zámky

12,2 ZMtcMiel pcIskynjje ria dílo $pea(lko%rle v či. 3.1 této smlouvy záruku v &1ce:
měsků na cetý pKdm& plriěrN

Po IůtQ dCblj zhcNuvikl Ddp[widá za vady, K¢eré objednatd zjiw a k.1«é «= a prokazatdně zhclt¢jo1e|Í
'QZňámii.

12,3 Zámčnl lhůta pK)čir1á běZé1 dnem odstraněni Nskdni vašy ¢1 nedodělku vyplýväji¢kh z PTcltclkdu
o piMárii a ditä

12.4 Objedndíd jB pc'vinen väďý pt$emně reklamuvat +mailem) u cez zMečrlého
odkladu po jéj'¢h \/ reklamaci mwi být vMy popsány a musí zde být wHeno jak &é p~i-

v ťejdamca objednatel uvede, pakýřň způ$(Xlem pobduje Objedrúatel j8 cjQ¢ávnerl
pozadwat:

e odwariěni vady dodáňim náMadniho plněni
odstraněni vady opíavw, je-b vad8 opravitdná
pňm8enou $ĺwq1j ze S1Edr1alné cmy dää

t2.5 Zho1ovitd je púim0n dů S-ii dnů po obdrZmi ľek|amaee písemně oznámi *edrlate|i. zda
cmďama¢:l uznává a neuznává. Pokud tak neuänl. má se za to, Za oljie<mate|e uzriává_ Vždy
však musí pIsemé sdělit, v jakém wrminu nagMjupi k odstraněni vady a Ki bez ohledu na to, zaa



žhotovřtel reKtamaci uznává á neuznává ObjMnatd $1äň¢wi lhůtu µo cxkmněrii vad (d|*
Éunk¢nQ$1Ĺ %dy). ZhotDvi!e| je povinen odstmnit va& kjét zbýtMhô íxMadu, y 1emniriu slannmém po
d(mjdě s cibpdnaldem. V pNipadě. kdy va® LxjKja4j bránil nevhodné k|im*i¢ké pcldmÍNy,
pdxxn zhotovitel ôd~i vadu bé:z aj'y¶eCnéhů odkla& v okamžiku, kdy to k|ima¢jaé ~inky umUni.

12.6 Raklamaci lze uplatnit do poWdnšho dne zárijčni kúty, přičemz l ťek|amace cidedaná
otljBdnatekm v posNdni den záruCnl lhů¢ý se považuje za včas uplatněmu

13 vYšší MOC

13.1 Pto úCdy smlowy se za vyŠŠí ímc pwaZuji dipady, které nejsou závl$$é na smlwnkh Hrmádi a
které smluvni $ěräny rlemohclu CMivnii Jedná Bé např. ô válku. mbi|it@¢i, živelné p~my.
k|ima|i¢ke pMminky brMicí realizaci díla, apod.

13.2 POkud $e SplnéM této amlůuvy sÉme nemňjžným w dŮ$bcdku vy$$í m®, sWria, kmiá tuMo chIil na
vyšgí řňQc odvulat, požádá druhou stx'anu o úp'ävv $lmÉQuvy" ve vmhu k přédměht, cwiě a dobé pinéni.
Pokud nedcijck k dohodě, má strana. kWá se <xŇolala ň8 vyšší mac právci od $cNQljvý
Účinnost odstoupeni mdávä v tomlô driem doq1jčerli ozriámni c> odstouped

14 ZMĚNY SMLQUVY

14.1 Tuéci Bm|uuvU lze měnit pouze písemným cboustiramě poN[z8r1ým ujHnánim výdcwriě nazvaným
"cI¢natek ke $m|Qljvě' a očislavmým podkt poiádnvých Či$8, jiné p'owkdy za změnu
smhuvy nepovažuji. K mtncsii cbdMků tělo smkmrý je mjtná dohoda (j cdém obsahu $mluvnihQ
ujednáni.

14.2 N88tanou4 u některé zb sKaň $kutečnogi txánici ŕáměmu plněni tMO smlouvy, je povinna to ihned bez
zbykňhého Mkladu 0ZňáM dnjhe straně a vyvolat za ljĎB|gm leSmi vzmkké $itu&c7e jednání zámupců
o¢Kävnený¢h k p®pisu Mouvy.

15 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

¶5,1 je Qpravrlén odstoupit od smlouvy 1ťhdý, |éstHZe ~r1ate| bude v µodlmi s ůMädou
jakéhokdN finančního plněni plymuciho ľ četo $m|t»vy vůči zhotcMtdi o yíc8 ř1BŽ 3Q dňú- Od$mjerl|
cid sm|cÁNy žhrNcMtel pixmne na admu &id|a objednate|g. přičemž odstey|jpent od $fMQLNý je
účinně ¢ikmzikem jého doručeM objedn8te|i.

15.2 (=dnatel í zhWovikl mohciu odstoup«t cd uzavTené smtwvy Cp dlho případě, že jB ria ck'uhou smluvM
stranu prohlášm konkurs, pcwomo vyrovnáni. mjceriá správa mbo jé$fŇžE Wuhó Mram

do

15.3 jedizc zMtowtei prwádi dlh v rozporu se svým pQvwmgstmL jej písemně vyzve k lomu, aby
0d$tľanll wdy vzniklé vadným µaváděriim a dilo prmMél ládnýrri zpíb&em a an tak muäni am
v ptuněkrié lhůtě mu k tomu (jbjednat¢Nm pQ$kymuté a iakůvý postup zhcmviteb by dáňe
wkíĺ k Nr1jšeni sMouvy, je ajematei Ciµ&vněn tyl amlcmiy cKkÉ[jUpEL Odstoupmi od smlouvy µovede

piamne na adrem šidk zhůtovitele, přičemž ods'l~rli je účinné c«mžikem m domčsni
zhotowtťL

15.4 chce·li nékt«ä ze smluvmch sban od této sMóuvy od$(¢>upít na zaKladé lj}edrlár1i z této smluwy
vyNývajici. je povirim své Qdstoup¶gni piumné oUlamt dnjhé gmluvrli s u%dgnim lemiňu, ke
kterému cd smlouvy cldstuĚK*. V ocNtoupenl musí být dále uveden dLmd. pro km $m|uvni Brana cid
smlouvy odstup% a přé$ňá dčace Kiho ĽHxhj 8m|oljvy, kwrý ji k tak.ovému kÍQku Bez tědMci
ná1OZitO$N je cId ambuvy neNtnlé.

15.5 iema ze smluvnkh $tTáŕ1 důvodem odstoumni druhé gn|uvn| stíany netu popirá4i jgho
exktenci. le pcmina tú ciznámit mjpczději dci dmti dnů po ¢>bdden| oznámeni o odstcupBr1i. Pokud tak
neučiní, má 8ě za to, že s důvodem cmouč>e!r1i $0tN@$i.

15 Od$tpljpl"-|i některá ze smluvMch stran od $m|0uvy m základě ujMnáni z této smlmy
Mk polmrlmj obou smiumich stran jsou náge¢kll|d

. zho1uvitel prcwede soupis YŠřCW µac'1 oceněný dle způsobu, kwrým je stanovena čem
díla.

provecse ňnančni vmkr1i provedeámých µaci a zpra<me "dibČii konehvý daňmý dokM."

- zhatwitd vyz« 0tNdr1ale|e k Wlčimu předáni a převzetí dŕla' a d*dnatEl N pownen do tří dnů poobdrZ€ni \/ýz4ý Zähájlt "důči ptejimad řízeni.' Po dikim přMáňi a µřevzeti yavedených prací
$Ň<Mjá obě mduvni Mrmy p~nné zTušdEmř smlôuvy o dilo

15.7 Od$tQupen| Qd $mloljvy musí být učhěrio piemriě $ w«kmim důw>du odgtouper1i a musí být
podepUnů cmvněr1ou osobou. Odstoupením ód smlouvy se 8m|(juva mši, a to okamžikem, kdy ie
oznámeni Cl odstoupeni dmRmci d'uhé $Muvni sérané.



16 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVYS

16.1 Záruční a pozámčni $éťM8 buck zhímvitel µováděě po dobu áuky muiä a PO po dobu 12
měs%

16.2 Řádně mamuvar1é vády diá bu%u ®sWanény po jejich uznám v rdk|amačnim řízeni v Obclu$tr&rlné
&h%ňutěm tw'minu

1G,3 OcNtranéni vad bude pmředeno zhotovig~ po umo2ném pljstwlj k těmb vadám zu sstrae'y
objedmtele.

16.4 Oznámmi o vadách řňU$i být písemně díxu&no zbotuviÉe|i bez zbytečného (jdk|a¢kj a muší cibsahowat
vady, nebo pk se vada pngevuj".

T6.5 Obkdr1a$d uplatni rddamaá vady, $poíu s ýéji'n pcIm$em.. pisenmě ria adresu zhdcMtele ZMtcwwel clo
3 pcacmmich dnů od reklamace objednateli amámi zda rBklamwanou vadu uznává nebo sdělí
dův%y jejího %mttnut1 K cKmraMr1| cbNdnkatekm řádně oznámené a zhcito%ekm ijznmé my
nastoupi Zhotovitel da 5 pmcovnkh dnů. TBrmm od$trad\ení vacty Mdé zástWC| mluvrii&
stran v zámcmi ria charakteru vady.

q

16.6 V případě, že zhotM1él vacty v dohodnLjtých 1em1irlB1ch. má objednatel právo peovést
rxMraněni vad dilä sam, neixi prmÉředrmYim údi osoby m úDet zh¢mvite|e ŽhWůvňd je pcMrien
uhtadié objednate|i uš|ý zisk a újmu. šaerá mu tímto vznikm

17 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17_1 Smluvni MňMW $é v $o1j|a(ju s ust. § 262 Obchcidniho zákmiku dohodly. ze péji¢h závazné vztahy 8b
bucku ľic1it pří$|ljáným ustmwenimi Obchodnkho zákoníku.

17.2 Obě smduvni s1rany Bě z8vázLjjĹ, že obchodM a techmcké informmé, K1eré jim byly, Lľ průběhu plněni
budou 8véřény druhou smhnmi sdramu, třetím cmbám bez sóuMaw dtUhě
6mhj\mi sbany a nepoužiji 1yto iMcmace k j'ným ůčetům, neZ k plněni pmmina této smkxuvy

17.3 jakýkokv tBchr1ický spot ~1 $m|uvnjml s'(rammi bude s kmečnou ~$11 vyřešam riezávi@n
soudnim znak'em jrnermamm oběma smluvmmi stranami. r1edclhclcýnouji se. %tom ur¢mým soucNďT1
jDkýkdi mam"wý spor mezi stranami v soIwiskmi $ toukj $m|ouvou bude $ koneCnoij plamsti vyřBšBr1
pt|$|ušnými soudy Ceské rBpljb|iky. pokud sttany jinak. Vmk majdkwého spotu
nézb8wje zhmvMk pc}Yir1nogi poktäůwat v piném díla. Vznik techruckěho spcim nezbävuje
zhcMvitde, pokud j0 to Nchňicky mozné, pokřaCwat v pnáci na těch CádE|d1 díla. j@z sv soor netýxá.

T7.4 ŤälD sMouva jB vyhoKwma ve člyřEch z nichŽ každá ze smluvních stmri óbdúi dva

17.5 Táto mlôuva Räbývá NtnQ$1i Qkamhkem jejiho podpisu 'ip'áměným Ushůqmm dmhé smluvnÍ Mrany
a týmz okm|kEšn nabýv8 sMůuvai účirinoä

PŤi|¢*V
ňäbidkä dňé 14 g 2012

V Usů nad Ldum čIm 14.9,2012

za motclmek:

. tmkun$ta

¶ 'M, Ó

ta Qbjedrae,,,

FráMiWk 1)Nhi
stamsta Qti¢é



průjdct je z hngumu olmovy venkova Úm:ckcho kmjc y roce 3012

Krycí list nabídky - příloha č. 1 ZD

m vebejnou zakázku:

Rekonstrukce mktního o8větlení

zadávanou mimo režim zákcina č. 137/2006 Sb. ji veřejných zd&kách"
(zaká7ka malékn rozsahu)

Údaie o uchazeČi

Obchodní Ihma nebo název
(jednáji se u mY1jiďůu UMjbu') GA Energo technik $.r.0.
Obchodní' ňrma ncbo jménc' a příjmení
(µdm-li se o fýzickou tmbu)
Sídlo Na Střílně AB
(jedná-li sc o pTáwlickou ombu") 330 11 Pbáľ Bdevéc - Odik
Místo podnikáni popř. místo trvaléha pobyt"
(Nbbb|i o Fi'zicm osůbu)
Právní farma Společnost s ručením omczmým

lČ 49196812

DIČ "

Telefon 602 257 675

Fax

E-mail
Kontaktní osoba pkj
jednání ve věci nabidky
Nábidková cena bez DPH 500 520,- KČ

dph 20% ""'i'óo 104,- kč
Nabídková cena ví DPH 600 624,- KČ

V Usti md Lämn dne 14,9,2012

prokuri$t1a



GA Energo technik

CENOVÁ NABÍDKA

Jľekonstrukce místního osvětlení "

Pro: Obec Heřmmov

mibhim¢V&m výk uve&nou akci m cenu :

Ccm celkem bezdané zpFi&iné hodnoty: S® 520.- Kč'
DPH: 1®104.-Kč
Cm4 cdkem VC. 20% DPH: 600 624,- Kč

Cmůyá nubidka Zůdné gcoddickC µikie.

Termin :
24. 9. 2012

UkonCmi: 1S,l12Ql2

P1áddmí podmhíky : pluth pilevndm zúčtu pO Wktwy2ldnS

Zámčd dObu 36 měsidi

Mutnost cemvé mbkíky : do 30, 9,2012zámvd dótdxm áátn muš být~m Smbwn

v ~ pQ"dgjšiho terminu rmlim¢¢k mitno movm mibfdku mkmúzoM.

V Ústi md Lábem dne 14.92012

prokuľůtH

ímw
~

~ V Nm
C 0 w1. 4t55
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MaieňájY ckdávané Clg (mimô&iZ atráq
Materiáj,v da&vané zhohwildm1
Práce
FbW hwdin elejctmmnnL pm l HůidiMwä mha
ŔjČtS hMm davebnich d

., it . .' ' · ' "B"; gu t"ůMĚč

^M.Ýr~ '¥·šnhi'
Vfl. růkLady Z6 1%.Q

\'µýč'ni padzemnich tářhmí .? cmn -'
Dnprava ·mity IB 1MJ,Cl " t — :Í¶" t
Revife 6QW.Q
=,, O.Q ·
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Celkmé náklady box bpiú 5(1¢1 Szij,0
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Typ
Kód m~iákj maWůt

SO 01
310

RVO hlav.
hlav.
hlav.
hlav.
Mw.
Mav'.
Mw

twmmo tM¥
úú3t27TRň MW

¶(XW53120 Mby
t(XXXj32950 N8V
wxmmo Mw.
t(XXXň51% N9y.
1(Xlů0324O0 Nh.

kl&r.
mx]33120 N&ľ
mmxio Mnt.

hkw.
mmmů Hw

Hwy.

Hw-
1W3MX22U Nmŕ

Hm.
&\/1T mw
~7UW
SM'T
VYB 1$0W
1Im31mo
1QMQ132W WY.

~ ~~ý ~ "= W =

Vedmi VO AES
meektii NN
RcmMéč VU RVU S11NKP/SHM0
POJISTKA NN PLNA1 zm GG NOZUVA
KABEL
PAS KRYCI PLAST KADF pEyw4 DL25M čERV
FCJLIE VYSTRS HESKEM33ůXň.4 ČERVA 125M
KABEL ¶.AYKYj
TRUBKA S HRDUEkk PVC 7W7,WůO TRIDA 4
KENTVYVQIXN TRWEK PLAST BÔNMCWS
FRZAK ~ĹČIVYCH UNI i.3
PA$KÁ W
NQNA $TE¢ĚĎNI i®KS, oass
SVQRKÁ

"5FČC1UEĹ S QTEVFENYM ÔKÉM
1-AES 2K25

"SPOJKA LISGNAEJ AE5 35 MW 35 ALUZ
FFK t2M'1QQO(T&W GERNA

KRYTCCHRANNY KQNCUAES 1+25 PK®Q?5
0¢OVAC LCN/CcS 16-12P
SVORKAOOB NN 211
ŠROUB M2íjX BI), 8NHLAVAPQZCSNO213(N
MATKE M2ů 8m.pREsNA KX2.
OBJIWA KOTEVNI PR.220 POZIW
SVCN<A KOTEVNI AES 4X18-35 - SQ 155 1
HAK CJVOJITY B KN
SWJ®<A ZAVES. GUST AES 4X¶&12Q -SO 130

101 SQNWCWE 9pQj
výbm 71n\/
Svädb $GS1G2 SONS15CW

.výtjcŕŇa 16un' sqn.t b
SVORKA PR(jěEH AES Kh95/4-50 P2X-95
KABEL ČY"KY-J m 5kMvQ 75¢iV

-(JMMni dodäw¶ ··lkm:

R CMYBU Q,87(M

&ANDTJTANGUE
&'íNDTjTANGUE

PNE 34&4ů14ä

ON 933-&&VZ
CUN934-&VZ
PNE 3AS4ň1-Q
501551

Lljůů KS 1ů 552,30 18 552.30-
3,CKN KS 79,11 237,33
&3ôU M 1¥,99
(J,123 KS I (155.97 12832
DÁ24 KS &97,45 21,54

3L$KID M &5,ů2 2 67&13-
zem k$ 45ľb7 915.34
zim ks ztqa3 h1š&
3sk)o ks 196,41 mži
0,:so ks eim 31ya¥
0,150 BAL 25L19 3$.%-
&M0 KS U.22 513N-
8,CKN KS 14t,8 $47,74

4 M3,(JOD M 23A5 1(N CQQ®-
3Zůůů KS »,64 ¶

bjmk) ks 95,% mm-
W,0ůť) KS 28,14 &5(L24
».mo KS %8.62 ¶1 1%.32"
?2ůůÔ KS 114,® &213,W

2Mj,OUó KS 10,% 2QMIO
2¢QŮÚŮ KS 2N 512,®
1ÓÓÁŮÓ KS 1N,73 11973,00
24ůÔÓ KS 59,% 1 &37AO
$Ó.ŮŮÓ KS 3750 3'375,00
můô ks 184,ů2 14761.80

KC. 1 573,®
4ŽŇÚQ KS moo 300,CCi
1$.Q¢Q KS 242ÔÁ0 300,CCi
i$,®0 KS 2D7Aô 3195,®

f¶4.Ô(Xl K$ 53.21 &%6,94
ň19,7(X) FZZ4 1 «S,i3

3M S47,X
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Sej (JI
31Q

PuN MJ
á

p'á"
NHCWK. cHk.

QIR ĽJ
P.UNj2A D 315
Hia¶s¢4 D 315

PBIA1&A D 31.5

PE3LANA D 315
R1A%A D 315

POLN51A D 315

D 31$
PFLA52A M 315

Ĺ\Ä 217
1\A 215

PECA73A FA ?1Š
PEQM(JA 1\A 21-5

KŔ 315
PCIA56A 1\A 315
NESPEC PRACE RA
PEDA19A 1\A 217
PEFA19A PA ms
PEjA22A 215
PEjA41A 1\A 715
PCEA22A 1\a 315

N 315
h6 315

PCHMQ4 PA 315
PH&A,421A FA 315
PDXA01A M 315
PEíXA5BA M 315
PDXA24A M 315
PUřA94A M 315
PDXA3UA FA 315
PCT!A 315

h6 31$
PDTAIJ5A M 315
PPXA42A M 315
PIRANA 1\A 315
R1)TARA Pce 315
POLMTA 1\A 315

kk 315
PDXA14A 1\A 315
PCGAµA 315

vmůŕM vo aéš
vuhovNi nn

šm'mjiciM VČ) m TS
LANO .ALFE NN 2ď-ALtMST1A ¢25'4)NMAZ
$AWB W0xiSOj
ŠROUB M21QX18D.1 UOL.VZK-1 HhEIjY W)
VAZ m UVÔJITY NRŕZ¢AN ALEE 2514
PFUP1JJ.VOD25MM2 ALFE 2614 SR.SVOA.
svmDLcNINmm7cwsHc NAVEL 5 F'CU
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POJISTKA 14QUJVA NN PLNAS 20CIA VC.MCINTAZE
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