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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO: 
 

Uchazeči v dále uvedeném návrhu řádně a správně doplní údaje na modře vyznačených 
místech dle své předkládané nabídky. 

 
SMLOUVA O DÍLO 

(dále jen Smlouva) 
na  provozního souboru v souladu s nabídkou dodavatele na realizaci veřejné zakázky 
vedené pod názvem „CZ.1.02/2.2.00/14.26746-115D212002637 Snížení prašnosti, 
úspora tepla na vytápění a zlepšení třídění výmětu“ uzavřená dle ust. § 2586               
a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „NOZ“), 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel:    EUROPAP, spol. s r.o. 
Oprávněný zástupce     
objednatele:    Ing. Karel Fiala, jednatel       
IČ/DIČ:              54349908/CZ45349908 
Sídlo:     Nepomucká 202, Plzeň, 326 00 
Bankovní spojení :    211 84 32/0800, Česká spořitelna 
Číslo datové schránky zadavatele:  3ew44a6 
osoba oprávněná jednat ve věcech  
technických:    Ing. Miroslav Kurz 
   Tel.:  +420 731 142 107, kurz@europap.cz 
     
a 

Zhotovitel:  

Oprávněný zástupce:   

Zapsaný:  v OR vedeném u .........................., oddíl ..........., vl. ............... 

Právní forma:  

IČ/DIČ:   

Sídlo/místo podnikání:  

osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:  

 

 
bankovní spojení 

 

 
kontaktní údaje: telefon:…………………………………., e-mail:……….……….…………………… 
osoba oprávněná jednat           
ve věcech technických: 

 

 
kontaktní údaje: telefon:…………………………………., e-mail:……………….…………………… 
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1. 
Preambule 

 
Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky s vyšší 

hodnotou 1. kategorie vedené pod názvem: „CZ.1.02/2.2.00/14.26746-115D212002637 

Snížení prašnosti, úspora tepla na vytápění a zlepšení třídění výmětu“. 

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku Zhotovitele, 

která splnila požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla 

vyhodnocena jako nejvhodnější.  

Realizace díla, které je předmětem této Smlouvy, je vymezena Smlouvou a dále 

podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci jmenované veřejné zakázky                    

a nabídkou Zhotovitele na účast ve veřejné zakázce. Zhotovitel je povinen při realizaci 

dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Smlouvy také všechny výše 

uvedené dokumenty.  

2. 
Předmět díla 

 
2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí 

provést pro Objednatele dodávky a práce tak, jak je specifikováno touto 

Smlouvou (dále jen „dílo“) a závazek Objednatele Zhotoviteli za provedené dílo 

zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných 

v této Smlouvě. 

2.2. Dílo zahrnuje veškeré práce a dodávky souvisejících s předmětnou veřejnou 

zakázkou.  

2.3. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky, které jsou stanoveny 

v zjednodušené projektové dokumentaci „Snížení prašnosti, úspora tepla           

na vytápění a zlepšení třídění výmětu“ (příloha č. 1; v zadávací dokumentaci tvoří 

přílohu č. 3). Zhotovitel prohlašuje, že je s předmětnou dokumentací v celém 

jejím rozsahu detailně seznámen.  

2.4. Součástí plnění díla je rovněž:  

 projekt realizace díla, 

 projekt garanční zkoušky, 

 náklady na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci díla, 

 zajištění a předání veškerých potřebných dokladů souvisejících s předmětem 

díla Objednateli, zejména revizní zprávy, dokumentace skutečného 

provedení, záruční listy apod., 
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 podrobná fotodokumentace před zahájením prací, v průběhu stavby              

a po dokončení, 

 proškolení stanovených osob Objednatele na provádění obsluhy, kontroly          
a údržby, 

 dodržení emisních parametrů zdroje (0,2 mg/m3 TZL) uvedených v žádosti   

a podmínek stanovených v souladu s relevantní vyhláškou k zákonu             

č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění. Dodržení podmínek 

bude prokázáno v souladu s vyhl. č. 415/2012 Sb. k zákonu č. 201/2012 Sb.,   

o ochraně ovzduší v platném znění. V případě nedodržení emisních 

parametrů zdroje odstraní Zhotovitel vadu na vlastní náklady tak, aby byly 

emisní parametry dodrženy. 

 

2.5. Součástí díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou 

k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své 

kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl vědět. Provedení těchto prací však 

v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu díla.  

3. 
Doba a místo plnění díla 

 
3.1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících   

terminech: 
 

      Termín zahájení prací:  ……………………. 

Termín dokončení prací:           ……………………. 

Termín předání plnění bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený 

Objednatelem, nejméně však 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn 

ukončené dílo předat Objednateli dříve, avšak v rámci dohodnutého 

harmonogramu, než ve sjednaném termínu a Objednatel je povinen dílo             

na základě výše specifikované výzvy v řádném či v předčasném termínu převzít 

 
3.2.   Zhotovitel provede dílo v sídle Objednatele. 
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4. 
Splnění díla 

 
4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 

jeho předmětu Objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této Smlouvy včetně 

jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že umožní 

Objednateli nakládat s předmětem řádně provedeného díla ve stanoveném 

místě, splní řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. zhotoví               

a zprovozní předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, 

technické dokumentace a podle příslušných ujednání této Smlouvy, včetně jejích 

příloh, a v rozsahu umožňujícím kromě užívání předmětu díla i celého prostoru, 

se kterým předmětné dílo souvisí a kterého se v průběhu plnění dotkne. 

4.2. Povinnost Zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně provedeno                    

a ukončeno a jeho předmět předán Objednateli k užívání.  

4.3. O předání předmětu díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla 

podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky 

pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně 

všech potřebných, sjednaných    a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, 

které by bránily řádnému užívání a provozu díla, případně s vadami a nedodělky 

a způsobem a termínem jejich odstranění. 

4.4. Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o termínu odstranění vad                     

a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny          

do deseti kalendářních dnů od stanoveného dne předání a převzetí předmětu 

plnění. Po odstranění vad a nedodělků bude o této skutečnosti sepsán zápis        

o odstranění zjištěných vad a nedodělků, po jehož podpisu oběma smluvními 

stranami bude předmět plnění považován za ukončený a předaný. 

4.5. Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhůtě i vady a nedodělky, o kterých 

prohlásí, že za ně nenese odpovědnost. Náklady v takovém případě nese 

v plném rozsahu Zhotovitel, a to až do doby, kdy se prokáže, že za tyto vady       

a nedodělky neodpovídá. V takovém případě je Objednatel povinen uhradit 

Zhotoviteli všechny prokazatelně a účelně vynaložené náklady související 

s odstraněním sporných vad a nedodělků. Povinnost prokázat odpovědnost        

je v tomto případě na straně Zhotovitele. 
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4.6. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky bránícími 

Objednateli v užívání díla či dílo, ohledně jehož předmětu Zhotovitel neodevzdal 

Objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není 

Objednatel povinen převzít.  

4.7. K sepsání zápisu vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději pět pracovních dnů 

přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

 
5. 

Cena díla 
 

5.1. Cena díla činí :           ..................    Kč bez DPH,  

                                           ..................    Kč DPH, 

                                           ..................    Kč včetně DPH. 

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní 

splnění předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, 

dle cenové nabídky Zhotovitele uvedené v jeho nabídce na realizaci předmětné 

veřejné zakázky.  

5.3. Objednatel nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět 

plnění s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „s DPH“ a „sazby DPH“, 

pokud dojde ke změně daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této 

Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby daně z přidané hodnoty, která by zasáhla        

do období realizace předmětu plnění.  

5.4. Cena díla uvedená v odst. 5.1 obsahuje ocenění všech plnění Zhotovitele 

nutných k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění 

veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu      

a cíle Smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění 

činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve Smlouvě (ale ani 

v nabídce Zhotovitele na realizaci předmětné veřejné zakázky) výslovně 

uvedeny, jsou pro řádné provedení díla nezbytné nebo vhodné a Zhotovitel 

vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl o těchto činnostech 

vědět. 

5.5. Případné práce nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy budou předem 

sjednány a obě smluvní strany stvrdí písemně svůj souhlas se sjednanými 

podmínkami. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez písemného souhlasu 

Objednatele, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení 
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smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem 

Objednateli.  

5.6. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny             

při realizaci předmětu díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla,      

a to v dostatečném časovém předstihu tak, aby nedošlo Objednateli k finančním 

škodám nebo prodlevě s předáním díla. 

6. 
Platební podmínky 

 
6.1.        Cena díla bude proplacena následujícím způsobem: 

- záloha ve výši 30 % smluvní ceny bude uhrazena nejpozději do 30 dnů 

ode dne podpisu této smlouvy na základě faktury Zhotovitele, 

- další fakturace a následná úhrada bude prováděna na základě 

soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného Objednatelem       

až do výše 80 % ceny díla, 

- po protokolárním předáni a převzetí díla a odstraněni případných 

vad a nedodělků z přejímky díla bude vystavena konečná faktura,                 

ve které bude vyúčtováno zbylých 20 % ceny díla,  

- splatnost faktur bude vždy 30 dnů od jejich doručeni do sídla Objednatele, 

- Objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná 

částka připsána na bankovní účet Zhotovitele. 

6.2.    Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom 

případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou. 

6.3.  Daňový doklad musí dále povinně obsahovat název projektu:      

„CZ.1.02/2.2.00/14.26746-115D212002637 Snížení prašnosti, úspora tepla       

na vytápění a zlepšení třídění výmětu“. 

  
7. 

Vzájemná spolupráce smluvních stran 
 

7.1.      Zhotovitel je povine provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné 

kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě. Požadovaná výborná kvalita                 

je vymezena obecně platnými právními předpisy, včetně norem a podzákonných 

právních předpisů. Pokud porušení těchto předpisů vznikne škoda Objednateli 

nebo třetím osobám, nese ji pouze Zhotovitel. 

7.2.  Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární                   

a ekologické předpisy  a normy na pracovištích Objednatele. 
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7.3.     Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích Objednatele, upozorní na ně své 

pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození 

zdraví. 

7.4.      Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy Objednateli veškerou odpovědnost 

za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, jiných věcech určených        

do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných Zhotovitelem, jakož i za škody 

způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. 

7.5.   Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu                

se  smluvními podmínkami. 

7.6.      Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem na zabezpečení realizace 

předmětu Smlouvy. 

7.7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě               

je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

7.8. Zhotovitel zajistí ve spolupráci s Objednatelem dostatečnou propagaci projektu 

dle pravidel pro publicitu. 

7.9. Uchazeč doloží doklady o pojištění na odpovědnost za škodu (druh a výše) kopií 

pojistné smlouvy nebo kopií pojistného certifikátu. 

 

8. 
Záruka za dílo 

 
8.1.      Zhotovitel poskytne  na  dílo  podle této  smlouvy  záruku  v délce 24 měsíců 

ode dne převzetí díla podle této smlouvy. 

8.2.       Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se  řídí  příslušnými ustanovením 

zákona  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

8.3.      Zjistí-li Objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá 

podmínkám této smlouvy, vyzve písemně Zhotovitele k jejich odstranění. 

Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 10 pracovních dnů         

od jejího obdrženi a do dalších 5 pracovních dnů od tohoto vyjádřeni zahájit 

odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní 

Zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou si strany písemně          

na lhůtě delší. V případě opodstatněně neuznané vady provede Zhotovitel její 

odstranění za úplatu. Zhotovitel  se  zavazuje  nést  veškeré  náklady             

s  dostavením  se  na  místo  a odborným posouzením všech reklamovaných 

vad. 
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8.4.     Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 pracovních dnů 

od jejího nahlášení a havárie do 24 hodin od jejího nahlášeni,                     

je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu    

a náklady s tím spojené půjdou k tíži Zhotovitele, s čímž Zhotovitel vyjadřuje 

svůj souhlas. V tomto případě je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

zároveň smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý takový případ. 

Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokutu uhradit do 30 dnů 

poté, co jejich vyúčtování obdržel od Objednatele. 

 

9. 
Smluvní pokuty 

  
9.1.       Smluvní strany se dohodly, že: 
 

Zhotovitel bude platit Objednateli smluvní pokutu: 

- Za nedodržení konečného termínu dokončení a předání díla 0,05 %           

ze smluvní ceny za každý den prodlení 

 

Objednatel bude platit Zhotoviteli smluvní pokutu: 

- Za prodlení s placením faktury dle čl. 6 této smlouvy ve výši 0,05 % 

z dlužné částky za každý den prodlení 

9.2.       Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystaven 

oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. 

 
10. 

Ostatní podmínky smlouvy 

10.1.     Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla: 

• kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními 

podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními 

předpisy, 

• upozorňovat na zjištěné nedostatky, 

• dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce 

Zhotovitele není dosažitelný a je-l i ohrožena bezpečnost prováděného díla, 

život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody, 
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10.2.   Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy Objednateli veškerou 

odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízeni, jiných 

věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných 

Zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím 

osobám. 

 
11. 

Odstoupení od smlouvy 

11.1.  Ohrozí-li nebo zmaří-li Zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným      

způsobem poruší tuto smlouvu ,  má Objednatel   právo od této smlouvy odstoupit. 

11.2.    Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména: 
 

a) prodlení Zhotovitele delší než 15 dnů v dílčích pracích                                                                           
dle harmonogramu ,  bude-li sjednán, 
 

b) nesplnění objemu díla Zhotovitelem v rozsahu 45% v polovině sjednané 
lhůty, 

 
c) prodlení zhotovitele delší než 10 dnů se zahájením prací, 
 
d) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště 

Zhotovitelem, k jejichž dodržování se Zhotovitel v této smlouvě zavázal, 

e) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla, 
 
f) Zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti 

Zhotovitel i bylo zahájeno a probíhá insolvenční řízeni. 
 
 

12. 
Zvláštní ujednání 

12.1.   Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými 

předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především 

občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 

12.2.  Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním                     

se  smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody. 

12.3.     V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla Objednatele. 
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13. 
Závěrečná ustanovení 

 
13.1. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků     

odsouhlasených oběma smluvními stranami. 

13.2.   Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 

po jednom obdrží Objednatel i  Zhotovitel. 

   13.3.   Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 13.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna            

na profilu zadavatele, tzn. Objednatele, který je veřejně přístupný a obsahuje znění 

kompletní Smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků. 

13.5.   Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy se stává osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona                

č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
Seznam příloh:  
 
Příloha č. 1:  Zjednodušená projektová dokumentace „Snížení prašnosti, úspora tepla           

na vytápění a zlepšení třídění výmět“ 
 

 

 

V Plzni dne              ….............. 2014 V …………………….…dne ………….. 2014 

podpis: 

…………………………………………. 

podpis: 

 

…………………………………………. 

za Objednatele 

 

za Zhotovitele 

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

jméno, příjmení, titul a funkce ve společnosti 
Zhotovitele       

   


