
SMLOUVA O DíLO 

Číslo smlouvy zhotovitele Číslo smlouvy NKÚ 

10/2015 20/180/2015 

Smluvní strany 

Zhotovitel Objednatel 

IMM STAVBY 5.r.0 . ČR - Nejvyšší kontrolní úřad 
Se sídlem: Vyšehradská 1349/2 Se sídlem: Ja nkovcova 2, 

12800 Praha 2 17004 Praha 7 
Korespondenční 

adresa: 

Zastoupen: Pavlem Mášou Zastoupen: Ing. Vladimírem Sloupem 

Funkce: Jednatel společnosti Funkce: ředitel odboru hospodářské 
správy 

Kontaktní osoby: Pavel Máša Kontaktní osoby: 
a) ve věcech Ing. Vladimír Sloup, ředítel 
smluvních: odboru hospodářské správy 
b) ve věcech 
technických: Ing. Vladimír Bednář 

Tel.: +420605261321 Tel.: 233045185 
233045135 

e-maíl: Pavel.masa@imm- e-maily: v ladimir . slou~@nku . cz, 

stavby.cz vladimir.bednar@nku .cz 

IČ: 24752061 IČ : 49370227 

DiČ : CZ24752061 DiČ: není plátce DPH 
Zapsaná vOR: V Praze do OR nezapsán 

Bank. spojení: 8419643001/5500 Bank. spojení 19-30027001/0710 

dále též "smluvní strany" 
uzavřely v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a na základě výsledku výběrového 

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu " Oprava zábradlí lodžíí lůžkové částí ŠS Přestavlky", 
tuto smlouvu o dílo: 

I. Obecná ustanovení 

1. Priorita dokumentů 
Pro výklad smluvních podmínek je rozhodující toto pořadí dokumentů: 
a) smlouva 
b) nabídka zhotovite le. 

2. Komunikace a doručování 
Kdekoliv smluvní podmínky předpokládají schvá lení nebo vydání souh lasu, potvrzení, určení, 
vyjádření, oznámení a žádosti, budou tato sdě lení : 

a) písemná a předávána osobně (proti potvrzení), poslána doporučenou poštou nebo 
b) doručena, zaslána nebo přenesena na ad resu příjemce uvedenou ve sm louvě o dílo. 
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Schválení, potvrzení a souhlas nebudou bez rozumného důvodu zadržována nebo zpožďována. 

II. Účel smlouvy 

Účelem smlouvy je zajištění opravy deformovaných výplní zábradlí lodžií lůžkové části výměnou 
materiálu výplní za vhodný resp. způsobilý pro účel této části stavby a zajištění objemových změn 
materiálu výplní tak, aby byly splněny požadavky výrobce výplní zábradlí na jejich montáž. 

III. Předmět a místo plnění 

1. Předmětem plnění je provedení díla zhotovitelem v obsahu, rozsahu a za podmínek stanovených 
touto smlouvou. Dílem se rozumí: 

a) dílenská dokumentace a její projednání 
b) demontáž stávajících výplní, jejich uložení v areálu střediska do vzdálenosti cca 150 m, 

likvidace stávajícího spojovacího materiálu 
c) dodávka a specifikace nových výplní 
d) montáž nových výplní, spojovací a montážní materiál 
e) poskytnutí záruky za jakost díla. 

2. Dílo je specifikováno touto smlouvou vč. její přílohy. 

3. Součástí předmětu plnění je i vyhotovení a předání atestů, dokladů o provedených zkouškách, 
protokolů o shodě, cert ifikátu materiálu a návodů k montáži a používání provedeného díla nebo 
jeho části. To se týká zejména doložení této dokumentace pro: povrchovou úpravu montážního 
materiálu, spojovací materiál a materiál výplní. 

4. Místem provádění díla je školicí střed isko Nejvyššího kontrolního úřadu v Přestavlkách u Slap, 
č.p. 288, okres Praha - západ, PSČ 252 08. 

IV. Cena díla 

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě 
cenové nabídky/oceněného soupisu prací a dodávek zhotovitele ze dne 27.4. 2015, která je 
přílohou této smlouvy a je vypracována na podkladě zadání objednatele a výzvy k podání 
nabídky, se smluvní strany dohodly na celkové ceně díla ve výši: 

148.000,- Kč bez DPH 

2. K ceně bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platnými právními předpisy. 

3. Uvedená cena je nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a je závazná po celou dobu 
provádění díla v termínech podle čl. VI. této smlouvy. 

V. Platební podmínky 

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené práce po předání a převzetí bezvadně provedeného 
díla objednatelem. 

2. Splatnost faktur byla dohodnuta na 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. 
Fakturovaná částka je uhrazena dnem odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele . 

3. Daňový doklad - faktura musí vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené obecně 
závaznými právními předpisy a čís l o této smlouvy objednate le. 
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4. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a touto smlouvou, 
nebo bude-Ii obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit se zdůvodněním 
zhotoviteli k doplnění, opravě či novému vystavení. V takovém případě není objednatel 
v prodlení s úhradou fakturované částky a lhůta splatnosti v celé sjednané délce začne plynout až 
dnem doručení faktury obsahující všechny náležitosti dle této smlouvy objednateli. 

VI. Doba p l nění 

1. Předání pracoviště do: 
Termíny pro provádění díla: 
Předání předmětu díla nejdéle do: 

2. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje: 

12.6. 2015 
15. až 18. 6. 2015 
22.6.2015. 

a) Vzniknou-Ii v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele. 
b) Při dodatečných požadavcích objednatele na stavební úpravy. Přičemž za dodatečný 

požadavek je považován pouze takový, u kterého je za všech okolností zřejmé, že jej 
zhotovitel nemohl předvídat při podání nabídky, a který není vynucen okolnostmi nebo 
stavebními postupy nebo použitými materiály, jejichž volbu ovlivnil zhotovitel. 

VII . Ujednání o provádění díla 

1. Zhotovitel je oprávněn zahájit výrobu, až po odsouhlasení dílenské dokumentace a vzorku výplně 
zábradlí objednatelem. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí, dílo provádět řádně a včas a 
dodržovat veškeré platné české právní předpisy a technické normy, zejména všechny 
bezpečnostní předpisy . Zhotovitel rovněž zodpovídá za to, že práce podle této smlouvy budou 
prováděny pouze řádně proškolenými a poučenými pracovníky, a to ať už jde o pracovníky vlastní 
nebo pracovníky jiných subjektů, kteří se na zhotovení budou podílet. Odpovědnost za veškeré 
škody (věcné, na zdraví apod.). k nimž dojde v důsledku toho, že zhotovitel poruší jakýmkoliv 
způsobem toto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu. 

3. Zjistí-Ii objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s předmětem plnění, je oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel tyto závady odstranil a dílo provedl řádným způsobem. 
Odstranění závad provede zhotovitel na své náklady. Jestli že zhotovitel neodstraní tyto závady 
ani v přiměřené lhůtě a postup zhotovitele by jednoznačně vedl k podstatnému porušení 
smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

4. Jestliže zhotovitel nebude schopen nebo ochoten odstranit vady, nebo nesplní dohodnutý 
termín, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad u jiného subjektu a zhotoviteli vznikne 
povinnost zaplatit objednateli veškeré prokazatelné náklady a výlohy s tím spojené. 

5. Zhotovitel zodpovídá za škody na nemovitosti, které způsobí svou činností nebo nečinností sám 
nebo s ním spolupracující subjekt, s nímž provádí dílo podle této smlouvy, a je povinen tyto škody 
objednateli nahradit, a to především uvedením v předešlý stav, přičemž tyto práce nebudou 
považovány za více práce a ani neovlivní termín předání díla. 

6. Jestliže bude zhotoviteli část díla provádět jiná osoba (dále subdodavatel), pak je odpovědnost 
zhotovitele za tyto části díla stejná, jako by je prováděl sám . 
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7. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do předání a převzetí díla mezi 
zhotovitelem a objednatelem. 

8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele resp. jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit. 

9. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal jakoukoliv osobu na stavbě se 
vztahem ke zhotoviteli, která si počiná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných 
pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho 
pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu). 

10. Běžná pracovní doba v pracovních dnech: od 6:30 do 16 hod. (den před pracovním volnem a 
svátkem do 14:30 hod.). Po dohodě bude možné pracovní dobu upravit. 

11. Zhotovitel se zavazuje udržovat při zhotovování díla čistotu a pořádek a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

VIII. Použité materiály a výrobky 

1. Veškeré věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

2. Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 
způsobilosti stavby nebo její části pro navržený účel zaručují, že stavba nebo její část při 

správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na 
mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životniho 
prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

3. Veškeré materiály a výrobky budou nové, dosud nepoužité. 

4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál nebo výrobek, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály nebo výrobky, které nemají 
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-Ii to pro jejich použití nezbytné podle 
příslušných předpisů. 

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor 
certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů a výrobků užitých ke splnění 
díla. 

7. Vzorkování. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit materiálové provedení, design a úpravu 
povrchů a detailů. Zhotovitel předloží objednateli vzorky výplní zábradlí různých odstínů a úprav 
povrchů v nabídnuté cenové úrovni a v požadované kvalitě ke schválení. Vzorky budou 
předloženy v rámci projednání dílenské dokumentace. Pokud vzorky nebudou odpovídat cenám 
uvedeným v nabídce zhotovitele, je objednatel oprávněn v rámci nabídnuté cenově úrovně 
požadova t dodání jiných vzorků . 
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IX. Předání díla 

1. Při předání dokončeného díla zhotovitel vyhotoví zápis o předání a převzetí díla. Oboustranným 
podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. 

2. V zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny případné vady nebránící užívání díla s termínem 
jejich odstranění. 

3. Odmítne-Ii se objednatel jednání o převzetí díla zúčastnit, nedostaví-Ii se nebo jej opustí, aniž by 
sepsaný zápis podepsal, má se za to, že tvrzení v zápise uvedená zhotovitelem jsou pravdivá, 
neprokáže-Ii objednatel do jednoho měsíce od prokazatelného odeslání takového zápisu jejich 
opak. 

4. K předání a převzetí díla připraví zhotovitel soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů 
rozhodujících materiálů a výrobků užitých ke splnění díla, protokoly o shodě, o provedených 
zkouškách, záruční listy a příp. návody k použití. 

X. Jakost díla, záruka 

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech 
stanovených touto smlouvou a nestanovuje-Ii tato smlouva jinak rovněž v rozsahu a parametrech 
příslušných ČSN, EN a/nebo ISO. 

2. Smluvní strany se dohodly na záruční době za dílo v délce 60 měsíců od protokolárního předání 
předmětu díla s výjimkou materiálů s delší dobou záruky, pro kterou platí záruka garantovaná 
výrobcem. Kopie záručních listů předá zhotovitel objednateli při předání díla včetně jejich 
seznamu a určení záruční doby. 

3. Vady zjevné budou objednatelem uplatněny nejpozději v zápise o předání a převzetí díla. Vady 
skryté objednatel písemně uplatní u zhotovitele nejpozději do 10 dnů od jejich zjištění v průběhu 
záruční doby. Zhotovitel je povinen sdělit do 10 dnů od obdržení uplatnění nároku, zda nárok 
uznává či nikoli a uvede důvody . Prokazatelné vady budou odstraněny zhotovitelem zdarma a 
v termínech dohodnutých s ohledem na jejich charakter. Pokud se nepodaří dohodou stanovit 
termín, bude vada odstraněna do 30 dnů od uplatnění nároku. 

XI. Smluvní sankce a cenové ujednání 

1. Při nedodržení ustanovení článku VI. odst. 1 této smlouvy o dílo má objednatel nárok na slevu 
z celkové ceny díla ve výši 0,2 % ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení, maximálně 
však do výše 5 % ceny díla bez DPH. 

2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli 
úroky z prodlení ve výší stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 

3. V případě prodlení zhotovitele s oznámením, zda nárok na záruční opravu vad uznává a/nebo 
v případě prodlení zhotovitele s odstraněním závady podle článku X. je objednatel oprávněn 
závadu odstranit sám na náklady zhotovitele. 

XI I. Odstoupení od smlouvy 

1. V případě, že zákon anebo tato smlouva stanoví právo objednatele odstoupit od smlouvy, rozumí 
se tím, že objednatel má na výběr, zda odstoupí od této smlouvy jako celku anebo pouze ohledně 
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jím určeného dílčího plnění (a to i převzatého anebo takového, které se má uskutečnit teprve í() .j:>. S ;:; 
budoucnu). V případě, že zákon anebo tato smlouva stanoví právo zhotovitele odstoupit Od ;:r 2-'}: 

smlouvy, rozumí se tím, že zhotovitel má právo odstoupit pouze ohledně dílčího plnění, které se ;; ;:; : :.. 
má uskutečnit teprve v budoucnu. :::, ,,' .=. 

2' 
2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména: 

a) prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla podle článku VI. odst. 1 delším než 14 
dní, vyjma prodlení z důvodů prokazatelně ležících na straně objednatele nebo z důvodu 
vyšší moci; 

b) prodlení zhotovitele s odstraněním vady prováděného díla delším než 14 dní. 

3. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit od smlouvy 
jedné smluvní strany druhé smluvní straně . 

XIII . Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou očíslovaných písemných dodatků odsouhlasených oběma 
smluvními stranami. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu. Po podpisu dva stejnopisy 
obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

3. Není-Ii touto smlouvou výslovně upraveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami 
ustanoveními občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., a dalšími obecně závaznými právními 
předpisy a technickými normami. 

4. Smluvní strany se zavazují chovat se tak, aby nepoškodily dobré jméno a oprávněné zájmy druhé 
strany. 

5. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout 
smírného řeše ní. V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude řešen soudně. 

Příslu šným soudem je soud v Praze. 

6. Zhotovi tel prohlašuje, že zachová mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při provád ě ní 

prací v souvislosti s předmětem plnění. 

7. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy, všech jejích příloh a 
dodatků na internetových stránkách zadavatele a na profilu zadavatele . 

8. Obě strany prohlašují, že znění této smlouvy o dílo je skutečným projevem jejich pravé a 
svobodné vůle a že smlouva nebyla sjednána v t ísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

Příloha: Nabídka zhotovitele 

V Praze dn~ 7. 5. 2015 

Objednatel : Česká republika - Nejvyšší kontroln í úřad 
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V Praze dne 7. 5. 2015 
! 

Zhotovitel: IMM stavby s.r.a. , 

................. .... .. ..... ~ ....... 
Pavel Máša 

jMS~~TAVB'· ). 
U:IJJ te l.: +420605. .1 
Vyšehradská 1349{2, 128 00 Praha 2 

I Č : 24752061 D I Č:CZ24752061 



CN - "Oprava zábradlí lodžií lůžkové části ŠS Přestavlky" 

dle dodaných dispozic 

položka název 
1. dílenská dokumentace a její projednání 

2. demontáž stávajících výplňí a jejich uložení v SŠ, likvidace spoj.mtr 

3. montážní mtr, spojovací mtr 
4. dodávka výplní 

5. montáž výplní 

cena celkem bez DPH 

DPH 21% 

cena celkem s 21%DPH 

doba realizace: 

termín realizace: 

záruka: 

platnost nabídky: 

platebni podmínky: 

poznámky: 

zpracoval: 

9.-"1r- . lt· IlO fr:;-

MJ cena za MJ počet cena celkem 

kpl 3500,00 1 4500,00 Kč 

kpl 1120,00 1 5500,00 Kč 

kpl 1176,00 1 16500,00 Kč 

kpl 500,00 1 103 000,00 Kč 

kpl 19,00 1 18500,00 Kč 

148000,00 Kč 

31080,00 Kč 

179080,00 Kč 

3 pracovní dni 

dle dohody, nástup 10 dní po potvrzení objednávky 

60 měsíců na provedené práce a spojovací mtr 

25 let na kompozitní WPC prvky 

60dní 

100% ceny do 14 dní po řádném předání díla 

vodu a spotřebovanou energii (220V) platí objednatel 

"~., "~~.,.,m".W'''B'': 


