Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 5. schůze Rady města Kuřimi konané dne 17.02.2021
„Kuřim, ul. Brněnská - oprava dešťové kanalizace“ - zahájení zadávacího řízení,
realizace akce
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - výzva
B - návrh smlouvy o dílo
C - situace

Materiál předkládá:

Ing. Jan Vlček, MSc. - místostarosta

Materiál zpracoval:

Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Předmět (název) zakázky:

„Kuřim, ul. Brněnská - oprava dešťové kanalizace“

Evidenční číslo zakázky:

IV-OI-2021-003

V souvislosti s již schválenou investiční akcí Zastupitelstvem města Kuřimi s názvem „Oprava dešťové
kanalizace Brněnská“ předkládá odbor investiční Radě města Kuřimi ke schválení zahájení
zadávacího řízení na realizaci oprav dvou dešťových kanalizací.
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Administraci veřejné zakázky
provádí Renata Petrželová, IČO 02127288. Účastníci veřejné zakázky jsou povinni veškerou
komunikaci v souvislosti s veřejnou zakázkou směřovat na tuto osobu. Předpokládaná cena veřejné
zakázky malého rozsahu činí cca 900.000 Kč vč. DPH. Nabídky budou hodnoceny dle jejich
ekonomické výhodnosti, a to dle nejnižší cenové nabídky. Způsob podání nabídek je určen
zadavatelem pouze elektronicky prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN). Komise
pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek nebude stanovena.
Předmětem plnění zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je odstranění závad vyskytujících se na
dvou dešťových kanalizacích DN 300 PVC v celkové délce 122 m (65 m + 57 m), umístěných podél
panelových domů v ulici Brněnská, ústících do zatrubněného Mozovského potoka. Kanalizace jsou
umístěny částečně v zatravněné ploše, pod chodníkem a parkovacími stáními, v parc. č. 612/13,
612/23, k. ú. Kuřim. Provedení oprav proběhne z větší části bezvýkopově robotem, šachty budou
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opraveny ručně a dva zdeformované úseky kanalizace v nejnutnějším rozsahu výkopem. Součástí díla
je i zajištění přechodné dopravní značení zhotovitelem po dobu oprav.
Zakázka je kryta z rozpočtu města ORG 1456000000 „Oprava dešťové kanalizace Brněnská“.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
zahájení zadávacího řízení na realizaci akce s názvem „Kuřim, ul. Brněnská - oprava dešťové
kanalizace“, spočívající v opravě dvou kanalizací DN 300 PVC bezvýkopově robotem a lokálně
výkopem.
Termín plnění: 30.04.2021
Zodpovídá: Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení

Vytvořeno 30.03.2021 16:07:10

2

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

„KUŘIM, UL. BRNĚNSKÁ – OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE“
2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:

Město Kuřim

Sídlo:

Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

IČ:

00281964

DIČ:

CZ00281964

Zástupce zadavatele:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města

Telefon:

541 422 301, 775 978 326

E-mail:

sukalovsky@kurim.cz

Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:

Renata Petrželová, administrace veřejných zakázek

Sídlo:

Třebčín 272, 783 42

IČ:

02127288

Telefon:

736 701 880

E-mail:

petrzelova@zakazkyrp.cz

Účastníci jsou povinni veškerou komunikaci v souvislosti s veřejnou zakázkou směřovat na tuto osobu.
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3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU, MÍSTA A DOBY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zpracovatel nabídky (dále jen „účastník“ nebo „dodavatel“) předloží svoji nabídku v souladu s touto zadávací
dokumentací.

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce je zadávaná v souladu s/se:
 § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
ZZVZ), v platném znění; nejedná se o zadávací řízení dle ZZVZ;
 Interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S5/2019/RM.

Předmět plnění veřejné
zakázky:

Předmětem plnění zakázky v rámci tohoto výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu je odstranění závad vyskytujících se na dvou dešťových kanalizacích DN
300 PVC v celkové délce 122m (cca 65m + 57m), umístěných podél panelových
domů, ústících do zatrubněného potoka v ulici Brněnská, v parc. č. 612/13,
612/23, k. ú. Kuřim, spočívajících v provedení oprav bezvýkopově robotem, ručně
a výkopem. Součástí díla je i přechodné značení po dobu stavby.
Rozsah díla zahrnuje následující:
1. Oprava stávajících betonových šachet, celkem 9 ks hl. od 1,5 m do 3 m,
přístup z ulice Brněnská z veřejného prostranství;
2. Provedení a obstarání veškerých prací nutných k odstranění lokálních
poruch na kanalizacích, a to opravou výkopem;
3. Provedení a obstarání veškerých prací nutných k odstranění lokálních
poruch na kanalizacích, v celkové délce 122 m (přesné délky uvedeny ve
Vyhodnocení revize kanalizace TV kamerou) a to bezvýkopovou
technologií - robotem, spočívající ve:
- vyčištění celé stoky před sanací vysokotlakou hydromechanizací;
- provedení diagnostiky aktuálního stavu stoky před opravou pomocí
průmyslové televizní kamery;
- provedení bezvýkopové opravy potrubí robotem.
4. Prohlídka kanalizací v celé délce 122 m televizní kamerou dokladující
úplnost a kvalitu provedeného díla (2 x CD + 2 x listinná podoba) +
geodetického zaměření (2 x CD + 2 x listinná podoba).
5. Součástí dodávky jsou i přípravné a pomocné práce, spočívající zejména v
převádění (přečerpávání) vod během provádění sanačních prací v případě
potřeby, bezpečné dočasné odstavení kanalizačních přípojek, zpětná
úprava dotčených ploch, dopravní značení v případě potřeby a další
související práce.
6. Přechodné dopravní značení a povolení omezení dopravního provozu v
případě potřeby si zajišťuje uchazeč. Tyto náklady rovněž byly promítnuty
v cenové nabídce.
Rozsah požadovaných prací je dle soupisu prací, který tvoří přílohu č. 2 zadávací
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dokumentace.
Další informace pro zpracování nabídky jsou uvedeny technické dokumentaci příloha č. 3 zadávací dokumentace, která obsahuje:
 Situační výkres s vyznačením místa jednotlivých oprav
 Záznam z prohlídky TV kamerou
 Seznam závad - vyhodnocení revize dešťové stoky + soupis oprav
jednotlivých šachet
Místo plnění zakázky:

Kuřim, zatravněná plocha a parkoviště v ul. Brněnská na parcelách města
Kuřimi č. parc. 612/13, 612/23

Předpokládaná cena
veřejné zakázky:

900 000,- Kč včetně DPH

Termín zahájení
realizace:

1. 4. 2021

Termín ukončení
realizace:

31. 5. 2021

Pokud zadávací dokumentace, technická dokumentace či výkaz výměr obsahují informace o určitých
obchodních názvech nebo odkazy na obchodní firmy nebo označení původu apod., není nutné toto
v nabídce dodržet, dodavatel to při zpracování nabídky bude chápat pouze jako vymezení standardu kvality.

4.

SMLUVNÍ PODMÍNKY

Zadavatel stanovuje následující smluvní podmínky pro plnění zakázky:
a) Záruka za dílo:

Minimálně 60 měsíců.
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

b) Platební podmínky:

Cena za zhotovení díla bude zadavatelem uhrazena na základě
faktury, vystavené po odstranění případných vad a nedodělků.
Fakturu vystaví dodavatel na základě oboustranně podepsaného
zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 5 dnů od jeho podpisu.
Dodavatel má právo předložit k proplacení ceny díla daňový doklad
(fakturu) k úhradě po řádném splnění a předání předmětu smlouvy.
Splatnost daňového dokladu (faktury) 30 dní.

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se
změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.

Ostatní smluvní podmínky a požadavky zadavatele jsou uvedené v závazném textu smlouvy o dílo, který tvoří
přílohu č. 5 zadávací dokumentace. Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

Strana 3

5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky v souladu se
zadávací dokumentací.
Další požadavky:
a)

Pro předložení nabídkové ceny účastník použije a vyplní Krycí list nabídky - příloha č. 1 zadávací
dokumentace.

b)

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné
zakázky.

c)

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek
uvedených v soupisu prací. Ceny a sazby vyplněné do jednotlivých položek soupisu prací musí krýt
celou hodnotu dodávky popsanou v dané položce včetně všech případných nákladů a výdajů
vyžadovaných pro realizaci příslušného díla včetně dočasných prací a instalací a všech obecných rizik,
povinností a závazků výslovně stanovených nebo implicitně zahrnutých v dokumentech, na nichž je
nabídka založena. Předpokládá se, že náklady na zařízení, zisk a rezervy na všechny závazky jsou
rovnoměrně zahrnuty do uvedených cen. Nabízené ceny se uvádí jako aktuální ceny v den předložení
nabídky. Ceny se zadávají (musí být uvedeny) ke každé požadované položce. Sazby zahrnují veškeré
daně, cla a další závazky, které nejsou v nabídce uvedené zvlášť. Oceněný soupis prací bude nedílnou
součástí nabídky.

6. POŽADAVKY ZADAVATELE NA ČLENĚNÍ NABÍDKY
Účastník musí v nabídce předložit následující:
a)

KRYCÍ LIST NABÍDKY (příloha č. 1 zadávací dokumentace), v krycím listu nabídky účastník uvede své
identifikační údaje, nejvýše přípustnou celkovou nabídkovou cenu (v členění částka bez DPH, částka a
sazba DPH a částka včetně DPH), zpracovanou dle podmínek zadávací dokumentace. Krycí list bude
podepsaný osobou oprávněnou za účastníka jednat.

b)

SMLOUVU O DÍLO (příloha č. 5 zadávací dokumentace), účastník předloží závazný text smlouvy
o dílo, doplněný pouze o identifikační údaje a cenu díla. Smlouva bude podepsaná oprávněnou
osobou za účastníka jednat. Ostatní údaje ve smlouvě nebudou účastníkem nijak změněny a
přepisovány.

c)

SOUPIS PRACÍ (příloha č. 2 zadávací dokumentace), účastník předloží soupis prací doplněný ve všech
položkách a podepsaný oprávněnou osobou za účastníka jednat.

d)

DOKLADY PROKAZUJÍCÍ KVALIFIKACI dle článku 7. zadávací dokumentace. Účastník je povinen
prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

e)

PODMÍNKY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ,
ke splnění těchto podmínek dle článku 8. zadávací dokumentace účastník předloží vzor čestného
prohlášení, které je součástí přílohy č. 6 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení bude podepsáno
osobou oprávněnou za účastníka jednat.
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7. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI
Dodavatel je povinen v souladu s požadavky zadavatele prokázat kvalifikaci.
Doklady o kvalifikaci mohou předkládat účastníci v nabídce v kopiích a mohou je nahradit čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle § 87 ZZVZ. Zadavatel si
může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů
o kvalifikaci. Bude-li dodavatel v předložené nabídce prokazovat splnění všech požadavků zadavatele na
kvalifikaci prostřednictvím čestného prohlášení, musí být z obsahu tohoto čestného prohlášení zřejmé, že
dodavatel splňuje veškeré požadavky na kvalifikaci stanovené zadavatelem, a to v rozsahu zadavatelem
požadovaném.
Kvalifikaci splňuje dodavatel, který prokáže:


základní způsobilost dle bodu 7.1 Zadávací dokumentace



profesní způsobilost dle bodu 7.2 Zadávací dokumentace



technickou kvalifikaci dle bodu 7.3 Zadávací dokumentace

K prokázání základní způsobilosti a technické kvalifikace může dodavatel použít a předložit vzorové
formuláře a čestná prohlášení, která jsou přílohou zadávací dokumentace.

7.1 Základní způsobilost prokáže dodavatel, který
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země
sídla dodavatele.
Splnění základní způsobilosti dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení, které je součástí
přílohy č. 6 této zadávací dokumentace; čestné prohlášení musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Čestné prohlášení bude
podepsané oprávněnou osobou za dodavatele jednat.

7.2 Profesní způsobilost prokáže dodavatel, který doloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje; výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky,
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b) doklad o oprávnění k podnikání, tj. výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list
v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění veřejné zakázky. Předmět podnikání - Provádění
staveb, jejich změn a odstraňování.

7.3 Technickou kvalifikaci prokáže dodavatel, který doloží:
Seznam 3 stavebních prací stejného či obdobného charakteru (tj. výstavba či rekonstrukce
vodohospodářských staveb), provedených dodavatelem za posledních 5 let před zahájením
výběrového řízení, v minimální výši 500.000,- Kč bez DPH za jednu stavbu.
Seznam stavebních prací bude předložen ve formě čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 4
zadávací dokumentace. Čestné prohlášení bude obsahovat název zakázky, stručný popis předmětu
plnění, datum a místo realizace, finanční hodnotu referenční zakázky a kontaktní osobu
objednatele, u které je možné si údaje ověřit.

7.4 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli v nabídce předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jinou osobou podle odst. 7.2 písm. a) této
zadávací dokumentace,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou podle odst. 7.1 této zadávací dokumentace a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím jiných osob prokázat profesní způsobilost podle
odst. 7.2 písm. a) této zadávací dokumentace.

7.5 Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost dle bodu 7.1 a profesní
způsobilost dle bodu 7.2 písm. a) každý dodavatel samostatně.
Splnění zbývající kvalifikace prokazují všichni dodavatelé společně.

7.6 Ostatní způsoby prokázání kvalifikace
K prokázání požadované kvalifikace může dodavatel použít i jiné způsoby neuvedené v této zadávací
dokumentaci, a to obdobně dle ZZVZ, např. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle §228
ZZVZ, nebo Certifikát ze systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ, který obsahuje údaje
alespoň dle § 239 ZZVZ.
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7.7 Změny kvalifikace účastníka výběrového řízení
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu výběrového řízení ke
změně kvalifikace dodavatele, je dodavatel povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů
oznámit a současně předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Zadavatel může na žádost
dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.

8. PODMÍNKY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky, bude povinen zajistit po celou
dobu plnění veřejné zakázky dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na
legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
přičemž uvedené bude dodavatel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. U zadavatelem určených
smluvních podmínek bude dodavatel povinen ve svých smluvních vztazích uzavřených s poddodavateli
zajistit úroveň smluvních podmínek srovnatelnou s podmínkami smluvního vztahu uzavřeného mezi
dodavatelem a zadavatelem.
Za tímto účelem dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení o zajištění společensky odpovědného
plnění veřejné zakázky, které je součástí přílohy č. 6 této zadávací dokumentace.

9. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude
hodnocena podle jediného hodnotícího kritéria, a to nejnižší nabídkové ceny.
Hodnocení nabídek provede zadavatelem jmenovaná hodnotící komise. Hodnotící komise stanoví pořadí
nabídek podle výše nabídkové ceny. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka účastníka,
který zadavateli nabídne nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

10. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
a)

Náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení nese účastník.

b)

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

c)

Dokumenty v nabídce, u kterých je požadován podpis účastníka, budou podepsané fyzickou
osobou/statutárním orgánem právnické osoby, nebo osobou oprávněnou za účastníka jednat příp. na
základě plné moci, plná moci musí být součástí nabídky.

d)

Zpracování osobních údajů, získaných v rámci výběrového řízení veřejné zakázky, bude zadavatelem
prováděno způsobem uvedeným v „Informacích o zpracování osobních údajů“, které jsou k dispozici
na
webu
https://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/zasady-ochrany-osobnich-udaju-gdpr.html.
Zadavatelem budou vyžadovány pouze osobní údaje v souladu se ZZVZ. Uvádí-li dodavatel v nabídce
osobní údaje subjektů, seznámí subjekty těchto osobních údajů s Informacemi o zpracování osobních
údajů.

e)

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit
i u svých případných poddodavatelů.
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f)

Práva zadavatele a podmínky zrušení výběrového řízení:
Zadavatel si vyhrazuje právo:


Změnit nebo doplnit soutěžní podmínky.



Zrušit výběrové řízení kdykoliv bez uvedení důvodu.



Vyloučit účastníka z výběrového řízení v souladu s § 48 ZZVZ.



Nevracet účastníkům předložené nabídky.



Vyžádat si od účastníka písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové ceny
a požádat o vysvětlení informací uvedených v nabídce, případně jejich doplnění.



Nevybrat žádnou z podaných nabídek.



Vyloučit ze soutěže nabídky, které nesplňují požadavky zadávací dokumentace a jsou obsahově
nekompletní vzhledem k soutěžním podmínkám.



Zažádat účastníka o doplnění kvalifikace.



Odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo bez sankcí, a to nejpozději do termínu zahájení realizace,
v případě, že na akci nebude poskytnuta dotace.



Oznámit výsledek výběrového řízení všem účastníkům formou uveřejnění rozhodnutí o výběru
nejvýhodnější nabídky na profilu zadavatele.

11. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace může účastník doručit písemně, a to prostřednictvím
elektronického
nástroje
nebo
na
e-mailovou
adresu
kontaktní
osoby
zadavatele:
petrzelova@zakazkyrp.cz Účastník může zažádat o vysvětlení zadávací dokumentace nejpozději
4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel poskytne vysvětlení k zadávací
dokumentaci, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti. Vysvětlení zadávací dokumentace,
včetně
přesného
znění
žádosti
uveřejní
zadavatel
vždy
na
profilu
zadavatele:
https://nen.nipez.cz/profil/kurim
Zadavatel má právo poskytnout účastníkům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti
dodavatele. Takovéto vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel nejpozději 2 pracovní dny před
skončením lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/kurim

12. LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek:

Adresa pro doručení nabídek:

xx. x. 2020

Datum:

Hodina:

https://nen.nipez.cz/profil/kurim
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10:00

Způsob podání nabídky:

Nabídka bude podána pouze v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje v českém jazyce. Zadavatel nepřipouští podávání
nabídek v listinné podobě.

Podpis nabídky:

Nabídka musí být na Krycím listu – příloha č. 1 zadávací dokumentace,
Soupisu prací – příloha č. 2 zadávací dokumentace, Smlouvě o dílo –
příloha č. 5 zadávací dokumentace, jakož i u dalších dokumentů, kde je
touto Zadávací dokumentací vyžadován podpis účastníka, řádně
podepsána buď elektronickým podpisem v souladu se zákonem
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, nebo v ní budou vlastnoručně podepsané dokumenty
naskenovány. Za řádné podepsání se považuje, pokud je účastník podepsán
osobou, která je oprávněná účastníka zastupovat.

Otevírání nabídek:

Zadavatel nesmí otevřít nabídku před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Veřejné otevírání obálek s nabídkami se nebude konat z důvodu, že budou
podávané pouze nabídky v elektronické podobě.

Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:


Zadavatel určuje způsob podání nabídek pouze prostřednictvím Národního elektronického nástroje
(dále jen „NEN“). Účastník výběrového řízení musí být řádně registrovaným dodavatelem. Zadavatel
upozorňuje dodavatele, že registrace není okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému,
jenž má 2 pracovní dny na akceptaci, nebo zamítnutí registrace, pokud žádost o registraci nebude
obsahovat veškeré požadované údaje. Systémové požadavky na PC pro činění úkonů v elektronickém
nástroji NEN jsou uvedeny na adrese https://nen.nipez.cz pod odkazem „Ověření kompatibility
mého zařízení“.



Elektronická nabídka musí být podána v souladu s požadavky systému NEN. Nabídka musí být
zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel),
Open Office, PDF, PDF/A, JPEG, GIF, ZIP nebo PNG3. Zadavatel preferuje předložení nabídky ve
formátu PDF/A.



Podrobné informace o elektronickém nástroji NEN naleznete v dokumentech dostupných na
internetové adrese https://nen.nipez.cz , zejména v sekci „Informace pro uživatele“ v podsekcích
„Provozní řád“ a „Uživatelské příručky“. Příručka pro registraci dodavatele „Registrace do NEN pro
dodavatele a zadavatele“. Dodavatel může případně využít i uživatelskou podporu: Telefon
841 888 841, pouze v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hod; e-mail: Hotline@nipez.cz .



Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v elektronické formě jiným způsobem,
než prostřednictvím elektronického nástroje NEN.



Zadavatel požaduje zašifrování dodavatelem podané nabídky. K zašifrování nabídky dodavatel
použije
zadavatelem
poskytnutý
soubor
s certifikátem
veřejného
klíče
„Cert_Kurim-kanalizace.cer“, který je uveřejněn na profilu zadavatele společně s tímto
dokumentem. Nabídka dodavatele, která bude zašifrovaná špatným certifikátem, bude zadavatelem
považována, jako nepodaná a v průběhu výběrového řízení se k ní nebude přihlížet.
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13. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY U VYBRANÉHO DODAVATELE
Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, doloží údaje o jeho skutečném majiteli, a to předložením
čestného prohlášení. Čestné prohlášení bude obsahovat seznam skutečných majitelů, datum a podpis osoby
oprávněné za účastníka jednat.

14. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Zadavatel nebude organizovat hromadnou prohlídku místa plnění. Místo plnění je veřejně přístupné.

15. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – PŘÍLOHY
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6

-

Krycí list nabídky (vzor)
Soupis prací
Technická dokumentace
Seznam stavebních prací (vzor)
Smlouva o dílo
Čestné prohlášení (vzor)

Součástí zadávací dokumentace je také soubor „Cert_Kurim-kanalizace.cer“, který účastníci použijí pro
zašifrování svých nabídek.

V Kuřimi

v.r.
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města Kuřimi
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MUKUP00….

SMLOUVA O DÍLO
Č.

2020/D/00……

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
1 SMLUVNÍ STRANY
1.1

Objednatel
Název:
Sídlo:
IČO :
DIČ:
Bankovní ústav:
Zastoupené ve věcech smluvních:
Tel. :
E-mail:

Město Kuřim
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
00281964
CZ00281964
Komerční banka a.s. pobočka Kuřim
č. účtu: 22824641/0100
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
541 422 301
posta@kurim.cz

Zástupce Objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 606 705 879
Pavla Kubová, kubova@kurim.cz
Tel.: 777 072 934
(dále jen Objednatel)
1.2

Zhotovitel
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Komerční banka .s.
č. účtu:
Zastoupen ve věcech smluvních: ….. jednatel společnosti
Zástupce Zhotovitele pro věci technické:
Tel.:
(dále jen Zhotovitel)

2 PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje svým jménem a na vlastní odpovědnost zhotovit
řádně a včas dílo s názvem: „Kuřim, ul. Brněnská - oprava dešťové kanalizace“ (dále
jen „dílo“) a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit jeho cenu.
2.2 Předmětem díla je odstranění závad vyskytujících se na dvou dešťových kanalizacích
DN 300 PVC v celkové délce 122m (cca 65m + 57m) umístěných v ulici Brněnská, v
parc. č. 612/13, 612/23, k. ú. Kuřim (dále jen „kanalizace“), vyznačených v Příloze č.1,
spočívajících v provedení oprav bezvýkopově robotem, ručně a výkopem, které jsou
uvedeny v Příloze č.2. Součástí díla je i přechodné značení po dobu stavby.
2.3 Zhotovitel provede dílo v souladu s nabídkou na zhotovení díla ze dne ……,
předloženou v rámci zadávacího řízení, které předcházelo podpisu této smlouvy.
2.4 Rozsah díla zahrnuje následující:
2.4.1. Oprava stávajících betonových šachet, celkem 9 ks (viz Příloha č.2) hl. od 1,5m
do 3 m, přístup z ulice Brněnská z veřejného prostranství, parc. č. 612/13,
612/23.
2.4.2. Provedení a obstarání veškerých prací nutných k odstranění lokálních poruch na
kanalizacích (viz Příloha č. 2), a to opravou výkopem;
2.4.3. Provedení a obstarání veškerých prací nutných k odstranění lokálních poruch na
kanalizacích (upřesněno ve Vyhodnocení revize kanalizace TV kamerou) a to
bezvýkopovou technologií - robotem, spočívající ve:
- vyčištění celé stoky před sanací vysokotlakou hydromechanizací;
- provedení diagnostiky aktuálního stavu stoky před opravou pomocí průmyslové
televizní kamery;
- provedení bezvýkopové opravy potrubí robotem;
2.4.4. Prohlídka kanalizací v celé délce 122 m televizní kamerou dokladující úplnost a
kvalitu provedeného díla (2 x CD + 2 x listinná podoba) + geodetického
zaměření (2 x CD + 2 x listinná podoba).
2.4.5. Součástí dodávky jsou i přípravné a pomocné práce, spočívající zejména
v převádění (přečerpávání) vod během provádění sanačních prací v případě
potřeby, bezpečné dočasné odstavení kanalizačních přípojek, zpětná úprava
dotčených ploch, dopravní značení v případě potřeby a další související práce.
2.4.6. Přechodné dopravní značení a povolení omezení dopravního provozu v případě
potřeby si zajišťuje uchazeč. Tyto náklady rovněž byly promítnuty v cenové
nabídce.
2.5 Zhotovitel se zavazuje postupovat po celou dobu plnění díla s náležitou odbornou péčí,
zajišťovat plnění smlouvy o dílo v souladu se zájmy Objednatele, které zná nebo
prokazatelně musí znát a oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při
provedení díla, jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele.
2.6 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit, upravit rozsah díla o jmenovité vícepráce a
méněpráce. Vícepráce a méněpráce budou evidovány formou emailu. Vícepráce
potvrzené technickým zástupcem Objednatele zavazují Zhotovitele k jejich provedení a
Objednatele k jejich zaplacení. Smluvní strany se zavazují v takovém případě předem
uzavřít písemný dodatek k této smlouvě.
2.7 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti
původně navrženým a sjednaným materiálům a Zhotovitel je povinen na tyto záměny
přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný a v dostatečném
předstihu.
Zhotovitel
Objednateli oznámí do tří dnů od doručení požadavku
Objednatele, jaké důsledky jeho požadavek vyvolá, zejména co se týká nákladů a času
plnění.
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2.8 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem provádění díla, rozsahem a povahou
díla, že jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní parametry díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla.

3 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ
3.1 Termín zahájení
Objednatel předpokládá zahájení prací na díle dne 1. 4. 2021.
3.2 Termín dokončení
3.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo nejpozději do dvou měsíců od
zahájení stavebních prací.
3.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat dílo i před sjednaným termínem po
odsouhlasení zástupce budoucího provozovatele společnosti brněnské vodárny a
kanalizace a.s. Objednatel se zavazuje dříve dokončené dílo převzít jen
v případě, že nemá vady a nedodělky bránící obvyklému užívání.
3.2.3 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a upravit okolí díla do původního stavu
nejpozději do 7 dnů po předání díla objednateli, pokud nebude dohodnuto jinak.
3.3 Místo plnění
3.3.1. Místem plnění je Kuřim, zatravněná plocha a parkoviště v ulici Brněnská, parc.
č. 612/13, 612/23, k.ú. Kuřim, (viz Příloha č.1).
3.3.2. Zhotovitel zvolí takový postup plnění, aby nebylo poškozeno okolí místa plnění.
Zhotovitel uvede po ukončení prací vše do původního stavu. Nebude-li to možné,
nahradí případnou škodu v penězích, a to do deseti dnů od zaslání výzvy
k úhradě škody.

4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY
4.1 Výše sjednané ceny
Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:
 oprava šachet
…..,- Kč bez DPH
 oprava robotem
…..,- Kč bez DPH
 oprava výkopem
…..,- Kč bez DPH
 kamerový záznam + geodetické zaměření
…..,- Kč bez DPH
 ostatní náklady (přípravné a pomocné práce)
…..,- Kč bez DPH
 Celková cena
…..,- Kč bez DPH
 DPH 21 %
…..,- Kč
 Celková cena
…..,- Kč vč. DPH
4.2 Obsah ceny
4.2.1 Cena díla je stanovena jako cena pevná a konečná pro rozsah díla (viz. čl. 2.4) a
vychází z odsouhlaseného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této
smlouvy.
4.2.2 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a
včasnému provedení díla, dále obsahuje veškeré materiály a komponenty
potřebné k realizaci a dokončení díla v kvalitě dané dohodou stran, a platnými
obecně závaznými právními předpisy a jinými normami (např. ČSN) a
technologickými postupy výrobců použitých komponentů.
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4.2.3 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při
plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, dále
veškeré náklady v souladu s odstavcem 2.4, 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.
4.3 Změna ceny
4.3.1 Cena může být změněna pouze v případě, kdy dojde k doplnění, úpravě,
rozšíření či zúžení rozsahu díla Objednatelem podle čl. 2.6 a 2.7., a pouze na
základě uzavření dodatku k této smlouvě.
4.3.2 Za vícepráce nelze považovat:
- práce, výkony a dodávky, jejichž potřebu provedení mohl Zhotovitel na základě
svých odborných znalostí předpokládat vzhledem k rozsahu a charakteru díla
specifikovaného v čl. 2, a bez jejichž provedení nelze v díle řádně pokračovat,
- práce, výkony a dodávky, jejichž provedení v průběhu provádění díla bude muset
Zhotovitel pro nekvalitní provedení či vady provést znovu, opravit či jinak uvést
do souladu se zadávací dokumentací.

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
5.2 Cena za zhotovení díla bude Objednatelem uhrazena na základě faktury, vystavené po
odstranění případných vad a nedodělků. Fakturu vystaví Zhotovitel na základě
oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 5 dnů od jeho
podpisu.
5.3 Zhotovitel má právo předložit k proplacení ceny díla daňový doklad (fakturu) k úhradě po
řádném splnění a předání předmětu smlouvy. Fakturu je Objednatel povinen uhradit do
14-ti dnů od jejího doručení.
5.4 Faktura bude obsahovat všechny náležitosti:
- označení Zhotovitele a Objednatele,
- den vystavení a den splatnosti,
- označení peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude faktura směrována a
příslušný variabilní symbol,
- fakturovanou sumu (včetně vyčíslení DPH) a včetně rozpisu jednotlivých položek,
zejména oddělení materiálových nákladů,
- označení díla,
- razítko a podpis Zhotovitele.
5.5 V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti je Objednatel oprávněn
vrátit ji Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti vadné faktury neběží.
Lhůta splatnosti začne běžet až doručením opravené faktury bez vad Objednateli.
5.6 V případě, že Objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu
vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn započítat tuto svoji splatnou pohledávku vůči
splatné pohledávce Zhotovitele na zaplacení ceny díla resp. její části (tj. je oprávněn
odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur Zhotovitele) při respektování
zákona o DPH, a to i na základě písemného jednostranného prohlášení vůči druhé
straně.

6 S ANKČNÍ UJEDNÁNÍ
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6.1 Ujednáním o kterékoliv smluvní pokutě obsažené v této smlouvě není dotčeno právo
Objednatele na náhradu škody způsobené porušením smluvní povinností ze strany
Zhotovitele.
6.2 Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb. ze svého
závazkového vztahu.
6.3 Zhotovitel je Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s termínem předání
dokončeného díla a to ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6.4 Zhotovitel je Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s termínem
odstranění drobných vad a nedodělku a to ve výši 500,- Kč za každý i započatý den
prodlení. Termín odstranění drobných vad a nedodělků bude uveden v předávacím
protokolu.
6.5 V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamačních vad do 5-ti pracovních
dnů od jejich nahlášení Objednatelem, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve
výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. Stejnou výši pokuty zaplatí Zhotovitel i
v případě, že reklamovanou vadu neodstraní v dohodnutém termínu.
6.6 V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamačních vad uplatňovaných
Objednatelem jako havarijní a v termínu dle odstavce 9.3.4., je povinen Objednateli
zaplatit, kromě náhrady škody smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý
den prodlení. Stejnou výši pokuty zaplatí Zhotovitel i v případě, že reklamovanou vadu
neodstraní v dohodnutém termínu.
6.7 V případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení zařízení staveniště dle čl. 3.2.3,
zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč z celkové ceny za každý i započatý
den prodlení.
6.8 Smluvní pokuty upravené touto smlouvou o dílo jsou splatné do 14-ti dnů od doručení
výzvy k zaplacení. Vznikne-li spor o den doručení takové výzvy, bude za rozhodné
datum považován třetí pracovní den po odeslání. Veškeré písemnosti budou doručovány
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě sporu se považuje za den
doručení třetí pracovní den po odeslání.
6.9 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je
povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i
započatý den prodlení.

7 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE
7.1 Pověření zástupci ve věcech technických
7.1.1 Zástupcem Objednatele pro jednání ve věcech technických bude :
- Stanislav Bartoš, vedoucí odboru investičního, tel. 541422373, 606705879,
bartos@kurim.cz,
- Pavla Kubová, referent odboru investičního, tel. 541422375, 777072934,
kubova@kurim.cz.
7.1.2 Zástupcem Zhotovitele pověřeným odborným vedením realizace stavby
Zhotovitele bude ….., tel. ….., e-mail : …..
7.2 Práva a povinnosti Objednatele
7.2.1 Objednatel předá protokolárně Zhotoviteli místo provádění díla. Předpokládaný
den předání staveniště je do 7 dnů od uzavření smlouvy o dílo.
7.2.2 Objednatel převezme na základě předávacího protokolu dokončené dílo i
v případě, že bude vykazovat drobné vady a nedodělky, které ovšem nebudou
bránit běžnému užívání. V předávacím protokole bude uvedena lhůta odstranění
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drobných vad a nedodělků.
7.3 Práva a povinnosti Zhotovitele při provádění a předání díla
7.3.1 Zhotovitel je povinen provést dílo tak, aby byly splněny ustanovení smlouvy,
příslušné právní předpisy, platné normy ČSN a podmínky zakázky, na základě
jejichž výsledků byla tato smlouva o dílo uzavřena.
7.3.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se
realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních
povinností Zhotovitele.
7.3.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu
Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při
vynaložení odborné péče.
7.3.4 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární
ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými
předpisy.
7.3.5 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné
k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou k provedení díla nezbytné a zavazuje se, že bude postupovat s náležitou
odbornou péčí.
7.3.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy včetně prací a dodávek,
které sice nejsou v této smlouvě výslovně popsány, ale jsou pro řádné provedení
díla potřebné a Zhotovitel je znal, mohl anebo měl znát na základě svých
odborných a technických znalostí při uzavření této smlouvy.
7.3.7 Zhotovitel zajistí (v případě potřeby) projednání veškerých potřebných rozhodnutí
nezbytných k realizaci díla, např. zvláštní užívání komunikace (ZUK), zábor
veřejného prostranství (ZVP) a předá kopie těchto rozhodnutí zástupci
Objednatele ihned po jejich vydání. V rámci prací vedle nebo na veřejně
přístupných komunikacích je Zhotovitel povinen provést všechna potřebná
opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat
v čistotě veřejně přístupné komunikace, které budou jeho činností jakkoli
dotčeny.
7.3.8 Zhotovitel provede dílo v souladu s příslušnými platnými normami a předpisy a
Městskými standardy pro kanalizační zařízení.
7.3.9 Stavební materiály, polotovary a díly, které budou Zhotovitelem použity pro dílo,
musí souhlasit s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o
vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být Objednateli prokázána
Zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky
subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
7.3.10 Vznikne-li Zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy odpad, je Zhotovitel
považován za jeho původce a je povinen takto vzniklý odpad začlenit do své
evidence odpadů a dále s ním nakládat v souladu s platnou legislativou, tzn.
Zhotovitel zajistí předání vzniklého odpadu k dalšímu nakládání či k likvidaci
oprávněnému subjektu.
7.3.11 Zhotovitel se zavazuje, že odpady (zejména suť a znečištění) odstraní ihned po
provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto
provést Objednatel pomocí třetí osoby na náklady Zhotovitele.

Stránka 6 z 11

8 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
8.1 Předání a převzetí díla
8.1.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a zástupce budoucího provozovatele
kanalizace pro veřejnou potřebu (Brněnské vodárny a kanalizace a.s., dále
pouze „Budoucí provozovatel“) ke kontrole prací, které budou v dalším postupu
prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná
ve stavebním deníku nejméně 2 pracovní dny předem. Současně se zápisem
výzvy do stavebního deníku Zhotovitel informuje technický dozor stavby zasláním
e-mailu. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit
Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené.
8.1.2 Zhotovitel oznámí Objednateli 2 pracovní dny předem termín provádění
kamerových záznamů dle požadavků budoucího provozovatele a seznámí
Objednatele písemně s jejich výsledky. Náklady na provedené kamerové
záznamy a geodetické zaměření jsou součástí ceny díla. Budoucí provozovatel si
vyhradil právo se k výsledkům kamerových záznamů vyjádřit a v případě
pochybností o jejich průkaznosti nařídí jejich opakování. Náklady na opravy vad a
tyto opakované kamerové zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich
výsledky prokáží pochybnosti Budoucího provozovatele, v opačném případě
hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.
8.1.3 Zhotovitel je povinen předložit ke kontrole technickému zástupci - budoucímu
provozovateli kanalizačního provozu 14 kalendářních dnů před zahájením
přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:
- protokoly o provedení předepsaných zkoušek (kamerové záznamy v listinné a
elektronické podobě dle požadavků technického zástupce Objednatele),
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů,
- geodetické zaměření dokončeného díla,
- doklad o zkouškách hutnění,
- doklady o nakládání s odpady (doklady budou obsahovat údaje o druhu a
množství odpadu a identifikační údaje subjektu, kterému byl odpad předán),
- soupis provedených prací.
8.1.4 Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla
8.1.5 O průběhu a výsledku předání a převzetí díla bude pořízen předávací protokol
potvrzený zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel nejpozději 5 dnů předem
oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno k převzetí a spolu s
Objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Následně svolá Objednatel
předávací a přejímací řízení.
8.1.6 Zhotovitel ke dni předání díla doloží Objednateli veškeré doklady k ověření
skutečného rozsahu provedených prací a k provedení výpočtu ceny díla:
- soupis provedených prací s výkazem výměr, doložený výpočtem výměr,
- kamerové záznamy dle požadavků budoucího provozovatele,
- geodetické zaměření dokončeného díla,
- doklady o skutečnostech majících vliv na provedení prací.
8.2 Drobné vady a nedodělky díla
8.2.1 Objednatel je povinen dokončené dílo převzít, i když vykazuje drobné vady a
nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání běžnému užívání
díla.
8.2.2 V předávacím protokolu uvede Objednatel soupis případných drobných vad a
nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
8.2.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění drobných vad a
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nedodělků, pak platí, že drobné vady a nedodělky musí být odstraněny
nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla.

9 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA
9.1 Odpovědnost za vady díla
9.1.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady, jež má dílo v době jeho předání a za
vady zjištěné v dále sjednané záruční době.
9.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí
osobou nebo vyšší mocí.
9.1.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 60 měsíců.
V této době musí být dílo způsobilé k použití pro obvyklý účel a musí si
zachovávat obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet ode dne, který
následuje po dni, ve kterém bylo dokončené dílo předáno Objednateli.
9.2 Způsob uplatnění reklamace
9.2.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele
uvedenou v čl. 1 této Smlouvy. V reklamaci musí být každá vada popsána nebo
uvedeno, jak se projevuje. O způsobu sjednání nápravy rozhodne Objednatel.
Sjednání nápravy je možné:
- odstraněním vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.),
- odstraněním vady opravou, je-li vada opravitelná,
- přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
9.2.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i
reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby, se považuje za
včas uplatněnou.
9.3 Podmínky odstranění reklamovaných vad
9.3.1 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady,
nejpozději však do 5 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci
neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve
sporných případech až do rozhodnutí soudu.
9.3.2 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně,
tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni
nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla
Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v
souvislosti s odstraněním vady oprávněně vzniklé náklady.
9.3.3 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle
povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě
o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být
odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
9.3.4 V případě havárie s možností vzniku následných škod zahájí Zhotovitel práce na
odstranění havárie okamžitě po oznámení nejpozději však do 24 hodin od
oznámení události telefonicky a následně písemně. Vady díla reklamované
Objednatelem jako havarijní skutečnost budou odstraněny Zhotovitelem
nejpozději do 2 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak a pokud oprava bude technicky v tomto termínu proveditelná.
9.3.5 Neprovede-li Zhotovitel odstranění reklamované vady ve lhůtě dle 9.3.3 a 9.3.4,
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je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiného specializovanou firmu.
Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel a to do 14
dnů od obdržení faktury specializované firmy. Tento postup Objednatele nevede
k zániku záruky za jakost.

10 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE
10.1 Vlastnictví díla
Vlastnické právo k zhotovovanému dílu nepřechází dnem předání staveniště a po dobu
provádění díla na zhotovitele. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
10.2 Nebezpečí škody na díle
10.2.1 Nebezpečí škody na díle nese od převzetí staveniště Zhotovitel a to až do doby
předání dokončeného díla Objednateli.
10.2.2 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky
výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí dokončeného
díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí
osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např.
vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je Zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
10.3 Pojištění díla
Zhotovitel se zavazuje, že uzavře s účinností nejpozději ke dni zahájení prací na díle a
v tomto termínu předloží Objednateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě a na škody způsobené na
kanalizaci a okolí, které jsou předmětem díla, přičemž výše pojistné částky bude činit min. 1
milion Kč. Tato pojistná smlouva musí být účinná min. od doby započetí prací do doby
převzetí díla Objednatelem.

11 VYŠŠÍ MOC
11.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci,
povstání, živelné pohromy apod.
11.2 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v
důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud
nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit
od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

12 ZMĚNA SMLOUVY
12.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech smluvních,
nebo osobami jimi zmocněnými.
12.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle
pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
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13 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
13.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
13.1.1 Objednatel si ve smlouvě vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že
bude rozhodnuto insolvenčním soudem o úpadku Zhotovitele.
13.1.2 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a
s touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel
odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem.
Jestliže Zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomuto účelu
poskytnuté Objednatelem, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
13.1.3 Pokud Zhotovitel bez řádného zdůvodnění nezačne realizovat dílo do 5
pracovních dnů od výše sjednaného termínu zahájení díla, může Objednatel
následující kalendářní den od smlouvy odstoupit a to ve formě písemného
oznámení doručeného na adresu Zhotovitele uvedenou v čl. 1 této Smlouvy.
13.1.4 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, poruší-li Zhotovitel svou
povinnost zakotvenou v čl. 10.3.
13.2 Způsob odstoupení od smlouvy
13.2.1 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě zákona nebo ujednání
ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé
straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení
musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
13.2.2 Den účinnosti odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve
kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně,
pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném
případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany
dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.
13.2.3 Odstoupení od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran se nedotýká nároku na
náhradu škody a smluvní pokuty vzniklé porušením této smlouvy.

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1 Práva a povinnosti smluvních stran, v této smlouvě výslovně neupravená, se řídí
obecně platnými právními předpisy ČR.
14.2 Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, jedno
vyhotovení obdrží Zhotovitel a Objednatel obdrží tři vyhotovení.
14.3 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a že smlouva byla
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
14.4 Uzavření této smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. ….. konané dne
…… usnesením č. …...
14.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení
k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se
dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní
strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech dodatků a
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metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to
nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
14.6 Účinnost smlouvy nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru
smluv.
14.7 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří tyto přílohy:
- Příloha č.1 Situace s vyznačením míst jednotlivých oprav
- Příloha č.2 Seznam závad
- Příloha č.3 Položkový rozpočet díla

V Kuřimi, dne:

V Kuřimi, dne:

Za Objednatele

Za Zhotovitele

…………………….................…………….
Mgr Ing. Drago Sukalovský
Starosta města

………………………...............……………
…..
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