Číslo smlouvy Objednatele: 2011/00075/OIEP/DSM
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Smlouva o dílo
na realizaci stavby

„Vlastivědné muzeum v Olomouci - elektroinstalace“
uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
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I.
SMLUVNÍ STRANY
1.

Objednatel

: Olomoucký kraj

Se sídlem

: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ
DIČ

: 606 09 460
: CZ 606 09 460

Zastoupený

: Ing. Martinem Tesaříkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických
: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
Ing. Zdeněk Voznica, pracovník oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
telefon/fax: 724 056 234, 585 508 505/429
e-mail: z.voznica@kr-olomoucky.cz
Bankovní spojení

: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú.: 27 – 4228330207/0100

(dále jen „Objednatel“)

2.

Z h o t o v i t e l : Svatoslav Mička

Zápis v OŽÚ

: evidenční číslo 380500-813-03,
OŽU/00811/02/Z1/ŽF/ZM

Místo podnikání

: Horní hejčínská 364/26, Olomouc – Hejčín, 779 00 Olomouc

ze

dne

02.06.1992,

č.j.

Provozovna pro činnost: Rolsberská 638/66, Olomouc – Hodolany, 772 00 Olomouc
IČ
DIČ

: 184 99 261
: CZ510718168

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- smluvních a technických :
p. Svatoslav Mička
telefon:
e-mail:
- technických
: p. Josef Londa, technik
telefon:
e-mail:
Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú.: 173976212/0300
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:
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II.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek
dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo
„Vlastivědné muzeum v Olomouci - elektroinstalace“
(dále jen: dílo)
a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za
jeho provedení.
Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení
Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným
Olomouckým krajem ze dne 12.02.2010 (dále jen „Obchodní podmínky“).

III.
SPECIFIKACE DÍLA
1.

Dílo bude provedeno v souladu s výzvou č. KUOK/121497/2010/OIEP/7208-4
Objednatele ze dne 16.12.2010 a nabídkou Zhotovitele podanou dne
03.01.2011 na tuto výzvu.

2.

Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle zadávací dokumentace
obsahující:
2.1.1. projektovou dokumentaci zpracovanou společností EMPECOM, s.r.o., se
sídlem Olomouc, Polská 1174/3A, PSČ 779 00, IČ: 25837516, v 12/2010;
2.1.2. výkazem výměr v elektronické podobě.
Zhotovitel prohlašuje, že se s touto zadávací dokumentací seznámil.

3.

Místem provádění díla je hlavní budova Vlastivědného muzea v Olomouci, nám.
Republiky 823/5, 779 00 Olomouc.

4.

Předmětem díla je provedení komplexní elektroinstalace hlavní budovy
Vlastivědného muzea v Olomouci a dále stavební úpravy, související se
změnou hlavního vstupu do objektu z nám. Republiky a dispozičními změnami
ve 2.NP.
Bude provedena kompletní výměna stávajících silnoproudých a slaboproudých
rozvodů. Silnoproudá elektroinstalace bude provedena s využitím sběrnicové
technologie KNX/EIB a bude obsahovat nové osvětlení, zásuvkové rozvody,
technologické rozvody a dálkové ovládání ventilů ústředního vytápění.
Slaboproudé rozvody budou zahrnovat provedení strukturované kabeláže,
dodávku pobočkové ústředny, kamerový systém, elektrickou zabezpečovací a
požární signalizaci, domácí telefony s elektrickým vrátným, rozvody pro
audiovizuální techniku a její dodávku.
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Rekonstrukce bude probíhat po etapách, po dohodě s provozovatelem objektu.
Provedení elektroinstalace musí být kompatibilní s již realizovanou
elektroinstalací Václavkova sálu a plánovanou realizací stálých expozic ve 2. a
3. nadzemním podlaží – studie a projekt společnosti " M plus " spol.s r.o., se
sídlem Praha 7, Holešovice, Argentinská 286/38, PSČ 17000, (sběrnicová
technologie EIB/KNX, audiovizuální technika – řízení CUE).
Součásti díla je rovněž mimo jiné:
–
–
–

péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, provádění
zimních opatření, pojištění apod.,
odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká
vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění,
respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to
zejména:
- vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti,
- předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení
Obchodních podmínek.
IV.
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA
1.

Termín zahájení prací:

2.

Termín dokončení díla:

15.02.2011

Termín dokončení stavebních úprav
souvisejících s novým vstupem do budovy do

30.04.2011

Termín předání celého díla nejpozději do

15.12.2011

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení
Obchodních podmínek.
V.
CENA DÍLA
1.

Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:
Cena díla bez DPH .......................................................... 19 923 845,00 Kč
20 % DPH .......................................................................... 3 984 769,00 Kč
Cena díla včetně DPH .................................................... 23 908 614,00 Kč
(slovy: Dvacettřimilionůdevětsetosmtisícšestsetčtrnáct korun českých)

2.

Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a
podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena dle
článku V. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré
náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla,
která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních
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podmínkách.
Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení
Obchodních podmínek.
VI.
ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
1.

V souladu s bodem 15.2.1. Obchodních podmínek se sjednává záruční doba
v délce 60 měsíců, která počíná běžet ode dne předání a převzetí díla
Zhotovitelem Objednateli.

2.

U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje Zhotovitel
záruku dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však 24 měsíců ode dne předání
a převzetí díla zhotovitelem objednateli.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení
Obchodních podmínek.
VII.
MAJETKOVÉ SANKCE
1.

Odchylně od bodu 7.1.1. Obchodních podmínek se stanoví smluvní pokuta za
neplnění dohodnutých termínů:
Pokud bude Zhotovitel v prodlení oproti dílčím termínům dokončení díla, je
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč za každý den
prodlení.

2.

Odchylně od bodu 7.2.1. Obchodních podmínek se stanoví smluvní pokuta za
neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:
Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a
převzetí díla v dohodnutém termínu nebo ve lhůtě dle Obchodních podmínek
pro případ, kdy se smluvní strany nedohodly, je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každou vadu či nedodělek a den
prodlení.

3.

Odchylně od bodu 7.3.1. Obchodních podmínek se stanoví smluvní pokuta za
neodstranění reklamovaných vad:
Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednané lhůtě nebo pro
případ, kdy se smluvní strany nedohodly, ve lhůtě stanovené v Obchodních
podmínkách, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč
za každou vadu a den prodlení.

4.

Odchylně od bodu 7.4.1. Obchodních podmínek se stanoví smluvní pokuta za
nevyklizení staveniště:
Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve
lhůtě do 15 dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý den prodlení.
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Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení
Obchodních podmínek.
VIII.
JINÁ UJEDNÁNÍ
1.

Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou přílohou této
smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních
podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.
IX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Smluvní strany se v souladu s § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, v platném znění, dohodly, že tato smlouva, jakož i právní
vztahy z této smlouvy vyplývající, se řídí obchodním zákoníkem v platném
znění.

2.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

3.

Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků, s vyjímkou změny
Čl. 11., bodu 11.2. a 11.3. (subdodavtelé) Obchodních podmínek.

4.

Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 17 obchodního zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu.

5.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

6.

Přílohy smlouvy:
Příloha č.1: „Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby)
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 12.02.2010“
Příloha č.2: „Seznam subdodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla“
Příloha č.3: „Oceněný výkaz výměr, nabídkový rozpočet“
Příloha č.4: „Harmonogram stavebních prací vč. harmonogramu finančního
plnění veřejné zakázky“
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7.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č.
UR/56/38/2011 ze dne 18.01.2011.
V Olomouci dne: 7.2.2011

V Olomouci dne: 7.2.2011

Za Objednatele:

Zhotovitel:

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

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

Olomoucký kraj
Ing. Martin Tesařík
hejtman

Svatoslav Mička
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