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čis]o:

1.Naučná stezka Svij any
uzařeDá podle usl. § 536 obch, Zák,
mczi nás]cdu]icini smluvníni slTanani:

M^s Turno!sko

objednarel:

Pňšo\ice 60,463 46 PřišoÝic€
Bohumilen Brádáčéln

Ičo:

2701l72l

telefon:

+420

banl(olr1i

Spojeni:

čisio účtu:

48l ]25 542

Česká spořitelna a,s

2222898329l0100

ve včccch snlunich oplrr\{lěn k]ednáni:

Bohumil Bradáč

ve věcech technických opfávněn k iednáni:

lng.P€tr

L€lek

coLAS CZ,l.s.
Se

sjd]efi]

Kc KLičoýu 9.190 00 PIaha 9

Zástup.e:

lnq. Pavel Kelter, ř€ditel

Ičo,

261 77 005

D]č:

CZ261170n3

Telefon:

286 003 5l

Fax:

286 003 500

banl(olŤi

a zplnomocněný zástupc€

§polečDo§ti

]

spoj€ní: Komerčni banka

čislo účtu:

závosu s€ver

a.§.,

PrahA

1

7408-201/0l00

ve věcech smluvnjch oprávněn kjednáni:

tng. PaY€l K€ller,

ve věcech technických opŤávněn kjedfuíní:

Janá Z€mán,

Evrop§ký zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuie do venkovských oblastí

ředitel zá!ó§u sév€I

v€douci

píovozu Nll. Bole§lav

PROCRA! ŘÓZVÓF

ÝENKOVA

[tÁ5TLílD!;kc 9i]i.l].e 60,463 46 Při!oV..

T.

,j3t ]25 5.]2

r i3

j]!!]]frlrlic@sez!i!l!:

čo ]7ail72i

č ú,] 2222393]29l030c

s. ostatní ujeananí
lhotovitcl prclr]ašu]e. že ie.pťt\nčn|rN,ádči iiulost u\cdenou \ člá.ku l a 2lélo slulou\,_v a ic tlo lulo
čilnlost \,!lnónr usalLLl k!alit]ko\ ál]
objedlnlei a /ho1(^,itťl Sť Za\'iZL|i. e S. bud(]u Da\ZáielD tlúhčžnal]li-ornnj\ dt o \šccn -rlulcčrlo§tech, lrtclú
nnrho| o\li\llit reilizaci dilr ťo do lúZsrlr|, leD i]nL či L(Yalilr,a \^ilrl', ]]lobléln_v bu.iou fušit \..uči llosli.
koIsh ukli\ně a bezodkladna.

Snrh\,[i s$l].y sc zdvtluii. ž. polrledá\,líL l,itči druha snlu\ni sl.aně nepoÝou]rí 1ietí .sot]ě bcl piedcil. zjhl)
pisernnélro soulrhsu d]UžDika, Srnlo|,,,a o post lpcni pol edárk\ uzaliellá 1,|ozpol1l s tinrt. ilicdná nr1 i.
.ellalr!á iro{lle ust,§ 39 llraanskúho ltik,
Zhotol,itet se 7aváZuic, že pii plo!áděni požado\lDých placi zabe,pečj dodržo\áni ]]icdtisů bczpefuosii plác..

1cclrnických zařizcni a stano\enlch pťacovních podrninek x !řcdpisli ,o . požántí ochlanč, Zcjlné a bude
rcs]rektorat uýanovčDi Zakotvelré \.lákoniklr Lr Jť(, \ 10a ] ll0h, \)tr]|'| t]l'r CBIl c,]],],'2005 S]r,. \)ltl.
ČÚ.tsP a

čBÚ č.491]200] Slr,,

t, L]3 \5 Sb n 1r.,ž.lní ochrat1ě,
a dodlžo Ýá]ti nařizen i vlády č 59 l i] 006,

\,yh] FMD č,3ól ]íl0ll SL,. zikon CNR

\,í\i č,2,16/2{]0 t sb, a zák,č.309] ] 00ó Sb,

o

BOZI'

!y1

.

Zhotovitel bude piisnrpova1 k núictku objednalele § úaxir11áln1 šetrnosti s dilazem rn provedení opatřcni protj
znečištěni osiatních plostol objekfu, v třipadě. že Způsolri škodu na nraictku objedlateLe jdou náklad,! na ]ejí
od§traněni na vrub zhotol.itcl.,

10. závěrečná ujednání

Zhotol,itcl si je vědom, že je !e smyslu § 2 pis r. e) ,ákoDa č, 320,1200] Sb.. o finarlč konilole !t vcřcjné
Správě a o 7!1ěně někteljlh zákonů (zákon o finančnj koDuole). ve 7DčDi pozděišich předpisú. polincn
spolLtpůsobjt při \ýkoDu fuaič]ríkolltrol}-, ZiitlLlje se po§kyto\,at požrdované lrf'olrnacc. dokladovat svoji
činnost. posk],1ova1 veškelou dokunentaci \ztalrujici se kleali7aci plo]ek| a unrožnit \,§fup konllolou
pověieným C\obán - Zejnéna kontldáIn Ze sťany ]Vli]lisiers&-a 7emčdčlsllict{, slátního zenrčdělsliého
iilervenčního ió.du. úlvanj pro \rlllding up. ccnlt,á1lli halní)nizační]ednotk), prc 1ilančni kontloiu \e vci.,iné
splávě, Plalebniho oryánll, Nq\yšš]hokontlolDího úřadu. Evrolské konrtse r E\íopské]ro účeinihodvor.. lropi
jini J,cc l)cn ,,n r lcl .,ll :,J , Jl,
l,
"oljlloll ,!', U i,ll
l1totovitel Se zavažuje uchovávat přjslušné SmLouYy a ostatni dokltd} lýkajici se reaiizacc pfujekLu ve stll,shl
zákona č, 5ó] ] l 99 ] sb, o účetlicn,i.\,c 7něDi pozděj šich přctlpňů. po dobu stanovelou ! tonlto 7ákonč. nei méllě
Ýšak 12 let od poslcdni piallry
se Za\,a^Lji §vým l)od|iscin, že se Se?námily s celýI obsahcln iéto slll]ou\y.t souhl§i s
předpokladu !iscnné dohod} L] obonstrairtélo podtjsu
doptňky tólo snlor]ry jsou ll]ožné jcn

obč $an}

f.rto Smlou!" o dílo ]e podePsánn !c

j

^

!!,lrotLrlenicb. 2 \ yholov.ni oi]drži obiednarcl

l

li, Znčň} a

] llrotovitcl,

Zhotolitel Desc plnou odp(\ědl\osl Za škod.v \7.ilJé otrjedn.lt.]i \ dtiSiedla čnnn)sli !
lelro \ dirsledkl lle!]nčni sllilu\ních]].dnjnek,
Ve 1še.]r př]p.lde.h. ktela nci.ši ťlcdlini obs.žená \ talo

obča Skéh.lák]niku,
Přišo\,icich dnc

v
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EvropskÝ zemědělský fond pro rozvoj Venkova
Evropa inve§tuje do Venkov§kÝch oblastí

CoT,ÁS CZ.

a,s,

MAsTulnóVskó,

Přišovrce 60,463 46 PiišoÝice

Te],431325542,. ma]l:]!a!:J]lór9ko@seznaňcz
čo: 2ro!172l, č ú : 222239a329/0300

1.

Předmět §mlou!_y

Předmětem SnioulT je Stavba naučnéslezky Ye Slijanech, dle projektovó dokuncntace 1,naučná ste7ka sVijany,
Realrace je v rámci projektu ,.1,Naučná stezka svijaný' podpoře!ého Z dolice Programu rozvo]e \.nko\ d ČR.

regisfačníčísiožádosti 1 1/01]]31 j0a/,l5i/000468

2. Rozsah díla
RoZ$h dilaje dan poiožko!Ým rozpočlem dle ceník-u RTs. ktelújc nedilnou součástí této SírLou\l,
Zholovite1 není opráWěn odťhýlit se od dohodnulého .o7§ahu p.ací lrez Souhlasu objednatele,

K tomuto
souhlasu poslači zápis ve §tavcbnín dení]..u, vedeném Zhotolitelem r odsouhlascný objednateiem,
Požadavky objednatele na změny v rozsahu a jakosti předmětu dí]a oproti původnimu iljednáni Y té1o sn]ouvě
neni zhobvirel povinen respektovat. pokud by realizace takového požldavku ncbyla možná s ohiedem na stutcň
provedeni dila. Dáie teni zhotoviiel povinen respeklovat takový požadavek objednatele. ]ehož rca]izace bJ,
ZnL]nenala porušenítechnické nom} nc,bo j]né Závazné předpisy.

3. cena díla

Dohodnut cena díla, q"lývající zc stanovených jednotko\"ých cen uvedeDýclr v přiloze č. t k této §mlouvě.
ktcrou Zap]ali ob]€dnatel zhotoviteli Za Ployedení dila, je cenou smluvni. s peÝn mi jednotkoúmi cenani,
slanovenými v závislosti na technické specílikaci a na ťměrách uvedcných v prqeklu a čini:

1,4a4-572,4o

Zvýšcnj, popřípadě Sniženj. objenů pra.i položek nabídky bude zapsáno ve stavebním denil,u. Vícettácc nad
rán c Mbidky budou rolněž zapsány do šavebního deníl-u spolu se vzájcňně pro]ednanou cenou, Cena budc
vždy upravena dodatkem ke smk !é. kde bude dohodnut i 7.působ úhrady, popř, poslačízápis ve stavebním
4. Termín plnění

1.červen 2012

- 3t,červenec 2012

objednatel vyzve Zholovitele k přcvzcti stavcDiště bez právúích a faktických vad,
V piipadě posunu Zaháiení dila z Ýiny objednarele bude po§unur o stciDý časový úsek i reímln ukončeni dilá,

5. Předánía převzetí stanoviště a díla
Před Zah.ijennn píacípŤedá objcdnate] zhotovireli pisemnč Stavenikě proslé !šech právních i fukických závad a
rNm,m oodn,úami
seZnJnU ho 5e
"peclfiť(}m
obj ednate1 Zabezpečí pro§tory pro zářizení Slaveniště zhotovitele.
Zhotovitel lyzve píseírně5 dnů před ukoDčenin díla objednatele k převzeti provedcného dilá,
Dilo bude Zhtovitelem odev7dané lt objcdnalelem převzaté na základě předávacího protokolu a to i v přjpadě. že
v záplse o odevzdáni a převzeti budou uvedeny vady a nedodčlky, které samy o sobě ani ve .polenl s ]jnlmi
nebníni pl}nulému a bez]rečnému provozu. T},to ?jené vady a nedodě]ky musí bý,i uvedenv v zápise o
odevzdání a převzetí dila s určenim Způsobu a teminu ieiich odst anění, Vadou sc při rom rozumi odchylka v

kvalirě a parametrech dí]a. stano\€ných projektovou dokunentací. touio smlouvou a obecne Za\aznrmi
předpisy, Nedodělkem §e rozuni nedokončená práce oproti požádovanóňu rozsáhu Praci,
Zhotov]r€l předloži pŤi ptedáni dila alest a připadně proh]ášeni o §hodě na použitó matenály a soupis skutečně
provedených prací oceněných dle RTs,

Evropský zemědělský fond pro rozvoi venkova
Evropa investuje do venkov§kých oblastí
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6, záruční doba
ZáručĎí doba za dilo čirli 60 něsíců a začínádnem plevzetí hoiového dila objcdnatelem, V připadě předávání
díla po částech začiná záručni lhula dDcm převzetí příSlušnéčásti dí]a, V ZáŤučni dobč bude dilo \,ykazovar
kvaliláli\,ní vlastno§ti (provozní Způsobilost) přiněřcnó ohvyklému opotřebení běžnim provozcm,,
Zhotovitel neodpovidá za vady, keré se proje!í v pnrběhu záručni lhůty a byly.?ůsobcny špatnou údržbou,či
násilnÝm poškozcním,
Pro odpovědno§t ze záruky plati ustanovení § 427 .l28 obch. zák. o poÝinnosti prohlódnout dilo vča§, tj. bez
Zb}tečného odk]adu uplatnit práva Ze Záruky,
Lhůta k odstranění vad a nedoděiků do 4 dnů od výZvy zadavatele, pokud se písenrně nedonluví straDyjinak,

7. Platební

podmínky

Zádavatel nebudeposk}tovatzálohy,
Uhnda bude prováděna vždy pouze převodcm na balkovni účetna základě vystavených daňo\"rch dok]adů
íáktur, Učetnídoklad bude obsalúvat !šcchny náležitosti dle platných předpisů. objednatei si rykazuje, aby

veškeré účetúí
doklady

byly ýystávovány jako danové. součástíplatebniho dokladu nusí být

seznam

provedených a zadavat€len odsournasc,ných (převzatých) praci a služeb, Platby budou probihat ýýnradně v CZK
a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Doklady budou vylrotovcny vždy ve dvou stejnopisech a
jejich splahost bude min. 30 dní ode dne nás]cdujjcího po dni. kdy objednatel prokazatelně obdržel úč€lní
doklad zhotovitele, Kaž.dá fallura bude označena mzvcm projektu ,,l,naučná stezka Svijany.. objednate1 si
\ry}razuje, áby všcchny účetnídoklady byly čleíěny způ§oben\ l<terý umofui Zahzeni do jednodivých položek
přijatelných \,ýdajů projektu.
v pťuběhu rcálizáce je možné\ysta\,3vat účetnídoklády za odvedenou práci, \,ždy po dohodě sc zadavatelem.
Konečná 1áktura bude ,}stavena do 14 dnů po řádnčm přelzetí díla bez vad a nedodělku ná zákládě protokolu o
předáni a převzetí díla,
Fakurační adresaje MAS Tumovsko, PŤíšovi§e 60. 463 60 Přjšovicc
Doručovací adresaje MAS Turnovsko, Husova 602_ 511 01 Tumov
Zadavatel není plátce DPH,

8. Maíetkovésankce - smluvní pokuty
Neplnění Zál,azku obou smluvních stran pod]éhá ná§ledujicím dohodnutým najetkovim sankclm.
a) Smluvni pokuta za píodlenís postytilutim úhrady oprávnéně \ystavených splátck a ůktuř činí0,05 % z účtované
částky 7a kaž.dý den prodleni po lhůiě splaúosti, ktcro zaplatí objednate1 zhotovireli,
b) Za každý započa|ý dcn prodtení s dokončením díla v termínu dle smlouvy záplati zhotovitel objednateli pokutu
ve ťýšiKč l 000,_ Za každý započatýden prodlení

li zhotovitel pŤipadné vady dila ze strany zhotovitclc §pecifikované 1, předávacím protokoiu v
tennínech stánovených objednateiem v předávacím protokolu, zap]ati Z]rotovitel objednateli snlu\ní pol-utu ve
výši 0,05% z ceny díla Za každý započarý den prodleni

c) Neodsťani

d) Za neodstraněni připadných reuamačniclr Ýad v dotrodnurých termínech zaplad zhotoÝitc] objednateli §mluvní
pokutu ve ýýšiKčl 000,_ za každý započátý dcnp.odlení

e) Je-li úfuada faktury zadavatelem vázána na obdrženífiiančl1íchprosďedků z dotace udělené Z rozpočťu
jednotli\"ých obcí a něst, nebo rozpočtu Programu lozvoje venkova, neni zadavatel povin€n bíadit urok
z prodleni za nej\rýše 180 dnů prodleni, pol-ud prokáže, že §ao finančni prosřcdky nemá k dispozici, Zadavarel
je však povinen nejpozději den Mslcdu.jici po obdrženi těchto prosťedků poukázat dlužnou částku na banlrold
účetzhotoviiele, neučinili 1ak. podlélrá povjnnost Zaplatit úrok z prodleni vc Výši 0,03% z dlužnéčáStky za
každý započalý den plodted odc dnc ná§leddiciho po dni obdrženífinaftních prostředků od posl§Ťovatele
dotace. Připad,áJi tento den na den pracovniho klidu. je zadavatel poÝincn při§lušné finančníprostředky
poukázat na bankovni úč€t áolovilele den náslcduiici po dnipracovniho klidu,

Evropský zemědělský fond pro rozvoi venkova
Evropa investuie do venkovských oblastí
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