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  Příloha č. 1 – SMLOUVA O DÍLO 
                                                            Výzvy na podání nabídky 

 

 

 
SMLOUVA O DÍLO 

č. …/SSRZ/2020 
uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů  

 

 

 

 

Smluvní strany 

 

1.  Zadavatel:                           Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov  

se sídlem:     Těšínská 1296/2a 

736 01 Havířov-Podlesí  

ID datové schránky:   vx2rnkn     

není zapsán v obchodním rejstříku  

 

Oprávněný zástupce:                

- ve věcech smluvních:   Ing. Radek Podstawka, ředitel 

Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

- ve věcech technických 

 a pro převzetí předmětu plnění: Radim Kalus, vedoucí střediska VÚH 

tel.: +420 602 573 595 

e-mail: radim.kalus@ssrz.cz 

Bankovní spojení:    Komerční banka, a. s., pobočka Havířov  

Číslo účtu:    1434791/0100 

Identifikační číslo:   00306754 

DIČ:    CZ00306754 

 

2.  Dodavatel:    

                                              

Oprávněný zástupce:                

- ve věcech smluvních:    

- ve věcech technických:    

tel.:  

e-mail:  

- pro odevzdání předmětu plnění:  

tel.:   

Bankovní spojení:                       

Číslo účtu:        

Identifikační číslo:       

DIČ:     

     

 dále také obecně „smluvní strany“. 
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Článek I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

a) že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž 

oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této 

smlouvy,          

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto smlouvu, 

c) že k platnosti smlouvy ze strany dodavatele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího 

právního úkonu, 

d) že dodavatel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadavatele 

zn. VZ/09/SSRZ/2020 - „Nátěr sloupů ocelové konstrukce – 2. část“.   

 

2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu, změny 

svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé 

smluvní straně.   

Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení,  

smluvní strana zašle druhé straně k rukám oprávněné osoby pro převzetí či odevzdání 

předmětu plnění uvedené v záhlaví této smlouvy. 

Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, 

smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.  

V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum 

účinnosti oznamované změny.  

 

3. Dodavatel se zavazuje před podpisem této smlouvy předložit zadavateli pojistnou smlouvu 

nebo pojistný certifikát prokazující pojištění odpovědnosti dodavatele za škodu, kterou 

může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy 

zadavateli či jakékoliv třetí osobě, a to s pojistným plněním minimálně 5.000.000,00 Kč 

(dále jen „pojistná smlouva nebo certifikát“). Dodavatel se zavazuje do 5 pracovních dnů 

od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě nebo v případě uzavření nové pojistné 

smlouvy doručit zadavateli takovýto dodatek či novou pojistnou smlouvu nebo certifikát. 

Dodavatel se zavazuje, že pojistná smlouva, resp. pojištění, bude udržováno v platnosti a 

účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy, což je dodavatel povinen na požádání 

zadavateli prokázat.  

Pokud se na straně dodavatele jedná o případ, kdy více dodavatelů podávalo v zadávacím 

řízení společnou nabídku, musí mít pojištění sjednáni všichni dodavatelé podávající 

společnou nabídku, popř. z pojistné smlouvy musí jednoznačně vyplývat, že je pojištěna 

odpovědnost všech dodavatelů podávajících společnou nabídku.  

 

4. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro zadavatele 

za podmínek níže uvedených dílo: opískování a protikorozní ochrana 13 kusů ocelových 

sloupů a 12 kusů podélných vzpěr konstrukce Víceúčelové haly (VÚH) a ochranného 

zábradlí mezi sloupy dle Přílohy č. 1 (dále jen dílo). 

 

5. Zadavatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dodavateli cenu, která je sjednána 

v čl. II. této smlouvy. 
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Článek II. 

Cena díla a způsob úhrady 
  

Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude činit částku ve výši …………………. Kč (slovy 

…………………………………………………………………) bez DPH.
1
 Fakturováno bude 

v režimu přenesené daňové povinnosti a částka ……………………. Kč bude uhrazena 

na účet dodavatele číslo ……………………………… vedený u …………………………., 

nejpozději do jedenadvaceti dnů od předání a převzetí díla a vystavení faktury dodavatel. 

 

 

Článek III. 

Termín dodání díla 

 

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dodavatelem provedeno v termínu nejdříve 

od začátku června 2020 a předáno nejpozději 15. července 2020. 

 

 

IV. 

Předání a převzetí díla 
  

K předání a převzetí díla dojde nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy. 

 

O předání a převzetí díla bude smluvními stranami vyhotoven předávací protokol. 

 

Smluvní strany se pro případ prodlení zadavatele se zaplacením ceny díla dohodly na smluvní 

pokutě ve výši 2.000,00 Kč za každý den prodlení. 

 

Pro případ prodlení s dodáním (provedením) díla na straně dodavatele má zadavatel právo 

namísto smluvní pokuty na slevu z ceny díla ve výši 0,25 % za každý započatý den prodlení.  

 

 

V. 

Odpovědnost za vady 
  

Dodavatel poskytne na předmět díla dle Čl. I., bod 4., záruku po dobu 36 měsíců od předání 

díla zadavateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny nesprávným 

užíváním.  

 

Dodavatel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.  

 

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady 

či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude 

smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese dodavatel. 

 

   

                                                           
1
 Fakturovaná cena díla bude uvedena bez DPH, sazba DPH a DPH v Kč a cena včetně DPH.  

V případě, že dodavatel není plátcem DPH, uvede dodavatel u sazby DPH a DPH v Kč poznámku „neplátce 

DPH“ a cenu bez DPH a cenu včetně DPH uvede shodou.  

V případě, že plnění je osvobozeno od DPH, uvede dodavatel u sazby DPH a DPH v Kč poznámku „osvobozeno 

od DPH“ a cenu bez DPH a cenu včetně DPH uvede shodou. 
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VI. 

Závěrečná ustanovení 
  

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v Registru smluv. 

Dodavatel bere na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti zveřejnění na portálu veřejné 

správy a prohlašuje, že ve smlouvě nejsou uvedeny údaje, které dodavatel považuje 

za obchodní tajemství. Povinnost zveřejnění smlouvy přebírá na sebe zadavatel. 

 

Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 

příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po jednom vyhotovení. 

 

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, 

s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně 

a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.   

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu veřejné zakázky dle Výzvy č. VZ/09/SSRZ/2020 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 

 

 

 

 

V  ................................. dne ....................... 2020 V Havířově dne ............................... 2020 

 

 

za dodavatele: za zadavatele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...........................................................................   .................................................................  

  Ing. Radek Podstawka 

  ředitel SSRZ Havířov 
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Příloha č. 1 

Smlouvy o dílo č. …/SSRZ/2020 

 

 

Specifikace předmětu plnění  

 
Ocelové sloupy konstrukce Víceúčelové haly (VÚH) 

 opískování 13 ks ocelových sloupů a opískování 12 ks podélných vzpěr o rozloze 

150 m
2
, 

 oprášení všech konstrukcí o rozloze 395 m
2
, 

 tlakové a mechanizované čištění střešní konstrukce a ochranného zábradlí o rozloze 

245 m
2
 , 

 dva základní nátěry ocelových konstrukcí a ochranného zábradlí mezi sloupy 

o rozloze 395 m
2
 dvoukomponentní epoxidovou barvou, 

 vrchní nátěry ocelových konstrukcí a ochranného zábradlí mezi sloupy o rozloze 395 

m
2
 dvoukomponentní polyuretanovou barvou v odstínu šedé (RAL 9018), 

 zajištění, montáž a demontáž lešení, 

 zajištění ochranných sítí – plachet (montáž a demontáž) kolem sloupů při opískování, 

 odvoz a uložení odpadu, 

 zajištění vysokozdvižné plošiny. 
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 Příloha č. 2 

Smlouvy o dílo č. …/SSRZ/2020 

 
 

 

 
 

 

Cenová nabídka:  

Protikorozní ochrana 13 ks ocelových sloupů a 12 ks podélných vzpěr stavební OK 

a ochranného zábradlí mezi sloupy VÚH Havířov 
 

 

 

1. úprava povrchů pod nátěry 
OK m2 tryskání Sa 2,5  150 0,00 

OK m2 oprášení  395 0,00 

OK m2 tlakové čištění vodou  245 0,00 

OK m2 mechanizované čištění  245 0,00 

2. základní nátěr 

 

 

 

 

OK m2 2k  395 0,00 

3. mezinátěr 
OK m2 2k  395 0,00 

4. vrchní nátěr 
OK m2 2k  395 0,00 

5. příplatky 
Práce ve výšce % koef.   0,00 

6. nátěrové hmoty 
Barva epoxidová m2 dvoukomponentní epoxid  395 0,00 

Barva epoxidová m2 dvoukomponentní epoxid  395 0,00 

Email polyuretanový m2 dvoukomponentní polyuretan  395 0,00 

7. lešení  
Lešení kpl montáž, demontáž, manipulace   0,00 

Sítě-plachty kpl montáž, demontáž, montáž, 

demontáž, 

 395 0,00 

Vysokozdvižná 

plošina 

den plošina   0,00 

8. VRN 
VRN %    0,00 

9. odpady 
odvoz a uložení 

odpadu 

t    0,00 

10. doprava 
Zařízení materiál km lešení, tryskací mat. zařízení   0,00 

Zařízení kpl vysokozdvižná plošina   0,00 

CENA ZA DÍLO bez DPH 21 % 0,00 

CENA ZA DÍLO včetně DPH 21 % 0,00 

 

Název  mj položka cena za j. množství cena celkem 

SSRZ Havířov 

Víceúčelová hala 
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Příloha č. 3 

Smlouvy o dílo č. …/SSRZ/2020 

 

 

Seznam poddodavatelů 

 
 

Název veřejné zakázky: 
Rozsah a popis prací,  

které bude plnit poddodavatel 
Nátěr sloupů ocelové konstrukce – 2. část 

 

Identifikace poddodavatele: 

 

1. 

Název:  

Sídlo:  

IČO:  

 

Identifikace poddodavatele: 
 

2. 

Název: 
 

Sídlo: 
 

IČO: 
 

 

   

V  .......................................... dne ....................... 2020 

 

 

 

 

 ....................................................................................  

Jméno, příjmení a funkce jednající osoby (jednajících osob)  

 

 

 

 

 

 ....................................................................................   

Podpis (popř. razítko) 


