~9 l 4¥ /äN^

SN1LOIJVA O DÍLO
podle příslušní'ch ustanoveni občanského zákoníku

I.

Smluvní strany
Objednatel: Střední škola, Základní Škola a Mateřská Škola, Rakovník, příspčvkové
organizace
Sídlem: Františka Diepolta 1576, 269 01 Rakovník
(dále jen objednatel)
zastoupený: M?r. Ludvikem Vožehein
IČO: 47019727
DIČ: CZ47019727
Bankovní spojeni:

Zhotovitel:

Roman Topinka
Sídlo: Na Paraplíčku 2767,269 01
zapsaný v obc|l()d|]in] rejstříku vedenán
vložka
jedna.jicí Rotnan Topinka
IČO:61082325 DIČ: CZ 7303081 203

soudem v

\' oddile ....,

Ballko\'i]i spo.jeni:

(dále .jen zhotovitel)
TJ.

Předmět a místo plnČní

Název stavby: ,,Oprava terasy MŠ"

Místo stavby: Střední Škola, Základní Škola a Mateřská Škola Rakovník, příspěvková
organizace, Františka Diepolta 1576, Rakovník

Rozsah prací:
Bude odstt'aněno kovové ztibradli s v$plněmi a kvčtináči včetně bcto11ových patek, na kterých .je
zábradlí uchycel1o. Dále se odstraní dřevěné dělící příčky. Po o(lstra1ľč]]i těchto příček bude
truhlářsky zapraven spo.j mezi příčkou a dře\'ěným obložením budovy. Odstraní se keraniická
dlažba a nesoudržný beton, okapnice a betonová dlažba s náspem kaCírku. Náslcdnč bude
připraven betonový povrch tía pokládku PVC íÔlie. Montáž PVC folie se bude sväřo\'ät a
použijí se veškeré systémové prvky tak, aby se vytvořila hydroizolační vana. Před samotnou
montáží PVC folie bude třeba částečně demontovat dřevěné obložení se zpětnou inontáži a
případnou výměnou poškozených prken. Na PVC folii se položí dlažba na teleskopické terče.
Použije se mrazuvzdorná a rektifikovaná dlažba v béžové barvě v imitaci kalneľ1e o tloušťce 2()
min s inatným povrchetn, vhodná do exteriéru, určená především k instalaci na terče, vysoce
odolná proti opotřebeni, protiskluzová min. Rl j. V části terasy bude potřeba vybetonovat
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podklad tak, aby byla terasa se vstupem v jedné rovině. V této části se namontují střešní vpusti,
které se napojí do kanalizace. Součástí opravy terasy bude dodání a montáž zábradlí s výplni,
vstupních vrátek a kazetové markýzy připojené na el. okruh. Zábradlí bude vyrobeno na miru
z jeklu 40/40/2, ploché oceli 30/5 a 100/6, oceli kruhové 10 a12, trubky 48,3/3. Vrátka budou
osazena kováním a zámkem (vložka bude zapadat do systému generálního klíče). Zábradlí bude
uchyceno dQ Čela terasy, tedy ne do plochy terasy, aby se nepoškodilo hydroizolační PVC. To
vše bude v po\'!'chové úpravě žárový zinek. Dále se ve sklepních prostorech zaizoluji
grotekliny, opraví se vnitřní omítka a provede se výnialba a oprava futer dveří.
Veškerý odpad se odveze na příslušnou skládku s ekologickou likvidací.
Staveniště bude zabezpečeno z důvodu ochrany zdraví. Po celou dobu realizace je třeba
uciržovat pořádek.
Všcchny materiály musí být vhodné p!"0 pouZiti détini předškoiního věku, zábradlí musí
splňovat bezpečnostní požadavky.
Zártika na dílo 5 lei.
Rozsah prací je vymezen specifikací prací ve výkazu výměr ze dne 12.8.2021 který je nedílnou
přílohou této sn1]ouvy.
III.

Lhůty a ceny

3.1,

Zhotovitel se za podmínek v této smlouvě uvedených zavazuje dodat a objednatel se za
podmínek v táo smlouvě Llvedených zavazuje odebrat a zaplatit předinět' plnění. .

3.2.

Čas plněni:

3.3,

Cena dodávky:

zahájení
9/2021
dokončení
11/2021

Cena za dílo dle Článku f]. s|n|ouvy je sjednána dohodcu na základě nabídkové ceny dodavatele
dohodou snduvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, v celkové výši 984 64S,-KČ bez dph, a to jako cena nejvýše přípustná.
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 206 775,50 KČ.
Celková cena za dílo včetně DPH činí 1 191 420.50KČ

3.4. V případě, že bude skutečná plocha nižší, než je uvedeno v této smlouvě, bude cena poměrně
snížena za každý m2.
3.5. V případě objednatelem dodatečně požadovaných prací (víceprací) bude (po vzájemnéni
odsouhlaseni smluvními stranami) zpracován ůbjednatelem odsouhlasený dodatek ke srrlloLlvě,
Cena za vícepráce bude vycházet z jednotkových cen uvedených zhotovitelem v nabídce.

IV.

Fakturace a platby

4.1. Objednatel prol1lašu.ie, Ze na úhradu výše uvedených prac! má v době podpisu této smlouvy
za.jištěno fil]al1čl1í k:"yti.
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4.2. Faktura za dílo bude vystavena po dokončeni díla a obollstrannčln podepsálli protokolu o předáni
a převzetí díla. Splatnost faktury se stal?o\'u.ie na 14 dnů od data převzetí objcdnateieni. Za
datum uhraLe|}í fáktury (daňo\'ého dokladu) se pot'ažuje datum odpisu částky z úČtL1 ebjednatele.
4.3. V případě dohody obou stran ,je možná dílči fakturace po Iw^'cdeni.jedj?otii\ých části zakázky.
4.4. Záloha ľ]ebude poskytnuta.
V.

ZárukA

5.1. Zhotovitel ručí za zrealizované dodávky a práce 5 let ode dne podpisu předávacího protokolu o
předáni a převzetí předmětu smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem \" soLlk!dl] s plati1Ýnli
tecl)ni¢kýlni a kvalitativními norniami a normaini bezpečnosti práce, platnými v době předáni
díla,
S2

Záruční lhůty na oprávněnč É"ck]an1o\'anou část předmětu smlouvy se p!odlllžl[ií o clobu
počína.jici dnem uplatněni reklamace a končící dnem Qdstratlěni vadv zh()to\'itclcnl, pokud t\'to
vady znemožňují užíváni předmětu $]11louvy nebo jeho části.

5.3. Zhotovitel .je povinen během zál"Llční doby na svou Qdpovědnost a náklady:
äiišEěné skryté vady a nedodělky odstranit, at' již vznikly µo\"edenín], &!)ra\'oll, lnonláží
nebo l)ollžitíjn nevhodného materiálu nebo z jiného dúvo(|l[, za který zhotovitel odpo\'i(iíi,
jestliže z|)Qto\'ltel vady v dohc)dnlltém lerlníl1u neopraví. .je objednatel oprá\.'l1ěn tyto práce
pmvést sám nebo povčřit ji[u)u orga:íizaci. Náklady na takto odstrančné vady nese
.
zhotor'itel.
VI.

Všeobecná ujednání

6.1. Vlastnické právo předmětu díla po dobu realiíace je li zhotovitele a přechází spolu s rizikem
škody na c'bjednatele podpisem protokolu o předáni a převzetí díla a ul)raz.el)iln sta!?o\'el]é ceny.
Při předáni a převzetí díla bude zhotovitelem předána veškerá dokumctitace stavby (revize,
atesty, zkoušk\'. návodv k obsluze atd.) v českém jazyce.
or ·
6.2. Při prodlení zhotovitele z [ern)inu dokončerú je povlnel] uhradit objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
6.2. NeodŠtratíiji zhotovitel reklatnovanou vadu díla do 30 pracovních dnů. uhradí objednateli
stnluvní pokutu ve výši 5 00,- kč, za každý den prodlení a každou vadu.
6.3. V případě odstollpe]1í od smlouvy zhotoviteiem, je zhotovitel poviticn uhradit c)biedllaleli
všechny prokazatelné náklady a škody, které ob.jednateli vznikly od okamžiku odstoupeni od
smlouvy, které objednatel doloží.
6.4. V případě odstoupeni cd smlouvy ze strany objednatek je objednatel povinen uhradit ršechny
prokazatelné a dokžitelné náklady, které zhotoviteli vznikly v sou\"is|osti s přípravou pliični
závazku.
6.5. Zliotovitel je povinen provést předmět smlouvy v souladu s příslušnýtni ČSN, bezpečnostt?i!ni,
zdrav()n]ín1i a protipožárními předpisy.
6.6. Objednatel má zavedený preventivní systém zajištěni péče o bezpečnost a ochranu zdraví při
práci. Zhotovitel se zavazu.je dodržovat bezpečnostní předpis pro zaměstnance externích firem,
který' je přilohou této smlouvy. V prostorách školy je zakázáno kollřcl)i.
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6.7. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při i'ealizaci prací nebo \' souvislosti s ní objednateli nebo
lřětim osobám, pokud byly způsobeny z jeho viny.
6.8. Zhotovitel .je povinen respektovat odůvodnčné připomínky technického dozoru investora.
Ob,jednate1 .je oprávněn kontrolovat průběh prací včetně techllo}ogické|1o postupu.
6,9, Zhotovitel garantuje vh()dnost použitých 11)ateriálů pro tuto akci. Zhotovitd prohlašuje, že jim
navržená technologie a postupy pokládky podlahových krytin a současně použité matet'iály
zaručují bezvadné plněni rozsahu a kvality prací. které jsou předinčtem léto smlouvy. ZhQtovite!
prohlašuje, 7é všechny použité materiály .jsou vhodné pro poLlž.iti ve školství -- učebny.
6. l O, Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jej ímž
předničtetn .je po.jištění odpovědnosti za škody způsobcnC dodavatelem třetím osobám y
souvislosti s \'ýkoíľem jeho Činnosti. včetně 111ožný¢h škod způsobených pracovníky dodavatele.
!ninilnálRč ve výši cclkové ceny díla bez. DPH uvedené v článku III, odst. 3,1 Smlouvy, se
spohiúčastí nejvýše 5 %. a jejíž prostá Kopic nebo prostá kopie pojistného certifikátu je
přilohott č, 4 této Smk)uvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobLl trvání této Smlouvy a v
přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a Ze
nedojde ke sníženi pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

VII.

Závěrečná ustanovení

7.!. Obě strany jsou rozhodnuty naplnit tato ujednání v daném rozsahu, kvalitě a čase. Tuto smlouvu
co do obsahu budou doplňovat a upřesňovat uzavíráním písemných dodatků.
7.2. Případné zl]1č]ly pr[)vádě}1é zh()tovitekm p:"oti předchozímu ujednání musí být odsouhlaseny
obit:d11atelel]).
7.3. Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od sl11|ouvy v případech stanovených Občanským
zákoníkem.
7.4. Obje,dnate1 i zhotovitel prohlašují potvrzení a podepsáni doslovného znění této smlouvy za
rozhodné pro vznik závazkového vztahu. Dodatky a protinávi'hy' jsou platné pouze v písemné
formě a podepsané oběma stranami.
7.5. Tato smlouva se uzavírá ve 2 vyhotoveních, majících platnost originálu. Každá strana obdrží po
.jednom vyhotcvení,
7.6. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro vztahy mezi smluvními stranami příslušná
ustanoveni Občanské iio zákoníku.
7.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu slnlLlvních stran.

V Rakovníku, dne .MB' LI

Y Rakovníku 12.8.2021

výkaz výměr

Název zakázky: Oprava terasy MŠ
Zadavatel" Střední škola. Základní škola a Mateřská škola Rakovník, příspěvková organizace
M.J.

Množství

cena za M J

cena celkem

odstraněni zábradlí vč.výplně a kovových květináčů

bm

40

385

15400,0

vybouránl-odpikování betonových patek zábradlí
odstranění-odpikováni keramické dlažby vč.okapnice a zdegradovanéhc betonu

ks
m2

18
129

320
220

5760,0
28380,0

odstraněni dřevěných zástěn vč.truhlářských připomoci a zapraveni vč.materiálu
Dmtž."zpětná Mtž.dřevěného obloženi vč.truhlářských připomoci a zapraveni vč.materiálu

m2
m2

24
60

270
680

6480,0
40800,0

odstranění betonové dlažbý vč.kamenného podsypu tl.do 500mm
příprava podkladu pod|ah-betonové lože vč.podk|adnlho kamene a hutněni tl.do 400mm

m2
m2

20
20

385
1500

7700,0
30000,0

příprava podkladu podlah-broušeni podk[adu.stěrkování do spádu

m2

149

590

87910,0

D"M okapnice z laminovaného plechu PVC

brň

40

580

23200,0

D"M folie PVC hydrizoiační pochozi tl.min.2,4mm svařováním

m2

149

660

98340,0

D+M geotextilie
ostatní systémové prvky prohydroizolačni PVC folti,okapnic,lišt atd

m2
sb

149
1

95
5500

14155,0
5500,0

ostatní pomocný a spojovací materiál
D+M vnitřní koutová lišta z laminovaného plechu PVC

sb
brň

1
60

2500
560

2500,0
33600,0

D"M odváděcí střešní vpust' PVC s napojením do kanalizace

ks

2

3830

7660,0

D"M kazetová markýza 3000x2000 mm vč.zapojeni el.instalace

ks

4

41300

165200,0

el.připomoce vč.řnateriálu
D"M zábradlí s výplni,vstup.branky-povrchová úprava žárové zinkováni
D"M kováni a zámek branky,ostatni pomocný a spojovací materiál
D"M dlaždice např.QUARZIT OUTDOOR 60X60 na teleskopické terče

sb
sb
sb
m2

1
1
1
149

4200
121550
5500
1490

4200,0
121550.0
5500,0
222010,0

ostatní systémové prvky pro Mtž.d1ažby na te|eskopické tetůe

sb

1

8800

8800.0

opravy vnitřních omítek po protečení-izolace proteklin,výmalba

m2

80

220

17600,0

přesuny hmot vnitro"mimostaveništnich
odvoz,ekologická likvidace směsného odpadu vč.naloženl a vyložení

sb
sb

1
1

10000
14500

10000,0
14500.0

zřízeni staveniště
úkhd průběžný"konečný

sb
sb

1
1

2500
5400

2500,0
5400,0

cena celkem bez DPH
DPH V %
cena celkem s DPH

984 645,0 KČ
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206 775,5 KČ
1 191 420,5 Kč

