
I Sm/Ouıˇťı O ťlílo ///.7 1 Ă,.ø.,%
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

II

Smluvní strany

Město Černošice
se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice
IČ; 00241 121
DIČ: C2241 121
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-388063349/0800 _
zastoupené: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou města
(dále jen ,,objednatel“)

název firmy H spol., s.r.0.
se sídlem Drhovy 60, 263 01 Dobříš
IČ; 261 59 261
DIČ; CZ26159261
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Dobříš
číslo účtu: 523869389/0800
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, Spisová

značka C/75545

zastoupená: Miloslavem Havlíčkem - jednatelem společnosti
(dále jen „zh0t0vitel“)

II.
Základní ustanovení

Smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu „Revize
plynových zařízení a Spalinových cest“, součástí smlouvy je celá nabídka zhotovitele
předložená v rámci této veřejné zakázky (příloha č. 1).
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou
smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětné smluvní
činnosti ve výši 5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele
k nahlédnutí.
Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

III.
Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k řádnému a včasnému provedení všech stupňů
revizí plynových kotlů, plynových zařízení, tlakových nádob, NTL plynovodu pro
připojení plynových topidel na zemní plyn dle platné legislativy. Dalším předmětem
Smlouvy je každoroční uvedení plynových kotlů do provozu před topnou sezonou -
pravidelná roční kontrola, při které bude provedeno vyčištění plynových zařízení včetně
revize spalinové cesty, která bude provedena i vbudovách vytápěných kotli na tuhá
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paliva. Činnost dle tohoto odstavce bude pro potřeby této smlouvy dále uváděna též jako
„revizní činnost“ nebo ,,dílo“.

Jedná se o tyto budovy na území města Čemošice:

I/ budova městského úřadu, Riegrova 1209
.lednopodlažní objekt se suterénem, suterén zděný, ostatní nosné konstrukce kovové, příčky
dřevotřískové panely, obvodový plášť částečně prosklená ocelová konstrukce, částečně
azbestocementové desky. Půdorysné rozměry 12 x 30 m, stáří 35 let. Budova je využívána jako
kanceláře. Vytápění pomocí plynových kotlů

2x BUDERUS GB 112
Expanzomat Reflex N 100 litrů

2/ budova pošty, Poštovní 228
Zděný objekt, Stáří cca 80 let, 3 podlaží a`podkroví. Půdorysné rozměry budovy jsou 12 x 16 m.
Objekt je využíván jako knihovna, pošta, telefonní rozvodna a 3 byty. Knihovna je vytápěna
akumulačním elektrickým topením. Bytyjsou vytápěnyjednotlivě kotli na tuhá paliva.

3/ hndøvfl v znhrnáê ZUŠ, stredni 404
Zděný přízemní objekt, který je využíván jakojedna bytová jednotka o půdoıysné velikosti cca 90 In“.
Stáří cca 70 let. Vytápěn krbovými kamny.

4/ budova technických služeb, Topolská 660
V areálu je několik různých druhů staveb S různým využitím
a/ objekt kanceláří, šaten a sociálního zařízení je dřevěné konstrukce, přízemní o plošné velikosti cca
180 m2, stáří budovy je cca 70 let. Vytápění akumulačním elektrickým topením.
b/ dílnaje přízemní zděný objekt O půdorysné ploše cca 100 m2 Vytápění kotlem na tuhá paliva.
c/ budova vrátnice je přízemní zděný objekt velikosti 4 x 6 m Vytápění kotlem na tuhá paliva.
d/ sklad PHM o velikosti cca 20 m2

5/ budova „DIPRA“ bez č.p. v Srbské ulici
Přízemní budova dřevěné konstrukce stáří cca 70 let, půdorysná ploch cca 300 mé, objektje využíván
pro činnost zájmových sdružení a kroužků. Vytápění pomocí dvou plynových kotlů:

2x Hydrotherm Solid GBO 24 KE
Expanzomat B 50 litrů

6/ budova služebny městské policie, Kladenská 1151
Objekt je využíván jako služebna městské policie, je zděný, jednopodlažní o půdorysu 7,5 x 17 m,
stáří budovy je asi 35 let. Vytápění plynovýın turbokotlem:

PROTHERM Tiger „C“

7/ budova S byty Slunečná 627

Budova je zděná, dvoupodlažní o půdorysu cca 9 x 17 m se Sedlovou střechou, stáří budovyje asi 500
let, objekt je využíván pro bydlení (2 bytové jednotky). Byty jsou vytápěný jedııotlivě kotli na tuhá
paliva.

8/ budova hasičské zbrojnice Černošice, Radotinská 1128
Zděná přízemní budova o velikosti cca 11 x 20 m je využívána jako hasičská zbrojnice, stáří cca 40
let. Budovaje vytápěna plynovým kotleın:

PROTHERM Partner ZSKTP-Al.
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9/ budova ZŠ, Pod Školou 447
Objekt se skládá ze tří částí vzájemně propojených. Prostřední budova je zděná dvoupodlažní
podsklepená o půdorysné velikosti asi 1100 In* a stáří 80 let slouží jako základní škola (tělocvična,
kotelna, dílny, byt Školníka a třídy). Levá část objektu je třípodlažní vyzdívaný skelet spůdní
vestavbou stáří 30 let o půdorysu 600 m2. V přízemí je jídelııa, kuchyně a šatny, ostatní jsou třídy.
Poslední část objektu je dvoupodlažní zděná přístavba se suterénem stáří 10 let o půdorysu 590 1112.
Budovaje vytápěna plynovými kotli.
Plynová NTL kotelna:

2x I-IOVAL UG-AM-c (500D) dvojkotel
2x Expanzomat Reflex N 600 litrů

10/ hnáøvn MŠ, Kflrıiøká 1170
Zděná přízemní částečně podsklepená budova velikosti asi 640 In“ a Stáří 35 let slouží jako mateřská
Školka. Budovaje vytápěna plynovýıni kotli:

4X NTL THERM DUO 50T -
2x Expanzní nádoba S nıembránou Reflex NG 50L
lx sporák ALBA SPE 40.

ıı/ hnóøvn MŠ, Tøpøıská 518
Zděná dvoupodlažní budova s půdníın prostorem o půdoıysné velikosti asi 180 m2 a stáří 70 let slouží
jako mateřská Školka. Budovaje vytápěna plynovým kotlem

BUDERUS HEIZTECHNIK GMBH D-35573
Expanzorııat Reflex N 80L

12/ budova MŠ Barevný ostrov, Pod Ptáčnicí 2158
Zděná dvoupodlažní částečně podsklepená budova velikosti asi 506 mí' a stáří 1 rok slouží jako
mateřská školka. Budova je vytápěna plynovými kondenzačními kotli:

2x BUDERUS Lagamax GB 112
Expanzomat Reflex NG 50 litrů.

13/ hnđøvn ZUŠ, S1r~øán1403
Zděná dvoupodlažní podsklepená budova velikosti asi 184 m2 a stáří 90 let slouží jako základní
umělecká škola. Budovaje vytápěna plynovým kotlem:

VIADRUS G27 ECO CZ-2.

14/ budova DPS, Vrážská 1805

Zděná dvoupodlažní budova s obytným podkrovíın velikosti asi 713 mi a Stáří 10 let slouží jako dům
s pečovatelskou službou (40 bytů, jídelna, kuchyň, místnost pro kadeřnictví a pedikúru). Vytápění
plynovými kotli:

2x kondenzační VAILLANT VU INT 466/4-5 ECO TEC PLUS
IX Thermona, THERM DUO 50T
3x Expanzomat B 12 litrů
lx Expanzomat B 80 litrů
Membránová tlaková expanzní nádoba Reflex, Refix DD 8 litrů

Objednatel si vyhrazuje právo počet plynových zařízení dle potřeby snížit a to z důvodu kdy
dojde k prodeji budovy, k ukončení nájemní smlouvy apod. V těchto případech bude přiměřeně
snížena cena za dílo.

IV.
Práva a povinnosti zhotovitele
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Zhotovitel je povinen provádět revizní činnost na svůj náklad a na své nebezpečí do
konce účinnosti Smlouvy.
Při provádění revizní činnosti zhotovitel postupuje Samostatně a S potřebnou odbornou
péčĹ
Zhotovitel je povinen revizní činnost provádět osobně, je však oprávněn použít osoby, se
kterými uzavřel pracovněprávní vztah podle zákoníku práce. Pro revize spalinových cest
může zhotovitel pověřit Subdodavatele s příslušným oprávněním k této činnosti. Tohoto
Subdodavatele je zhotovitel povinen uvést ve Své nabídce. Při provádění revizní činnosti
jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by revizní činnosti prováděl sám.
Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné ČSN, bezpečnostní a
požární předpisy, zákony a prováděcí vyhlášky týkající se jeho činnosti pro objednatele.
Zhotovitel splní svou povinnost provedením každoročních kontrol, průběžných revizí a
revizí spalinových cest, předáním příslušných protokolů na Odboru investic a Správy
majetku Městského úřadu Černošice paní Veronice Roubíčkové, nebo panu Jiřímu
Jiránkovi.
Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat S objednatelem jakékoliv nejasnosti, nebo
případné změny při provádění revizní činnosti.
Odpovědnost za Škodu, způsobenou v důsledku chybné nebo neúplně provedené revizní
činnosti, nese zhotovitel. Zhotovitel v plné míře přebírá zodpovědnost za dodržování
všech platných předpisů o BOZP a PO při provádění své práce. Pokud porušením těchto
předpisů vznikne jakákoliv Škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je
pro tyto případy pojištěn.
V případě, že revizní technik při revizní činnosti zjistí závadu, která bezprostředně
ohrožuje život nebo zdraví uživatelů, provede ihned nezbytné technické opatření
k zajištění bezpečnosti a vyrozumí objednatele.
Pokud činností zhotovitele nebo neplněním podmínek ustanovení této sınlouvy dojde ke
způsobení Škody objednateli nebo jinému subjektu ať již z nedbalosti nebo úmyslně, je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto Škodu nahradit poškozenému. Veškeré
náklady S tím spojené nese zhotovitel.

V.

Práva a povinnosti objednatele

Objednatel má právo na včasné a řádné provedení revizní činnosti vsouladu S jeho
potřebami a oprávněnými zájmy.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění revizní činnosti. Zjistí-li, že zhotovitel
provádí revizní činnost v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a revizní
činnost prováděl řádným způsobem. Tím nejsou dotčena práva zvadného plnění dle
zákona č.89/2012, občanského zákoníku.
Objednatel je povinen na vyžádání zhotovitele poskytnout mu potřebné informace, popř.
předat mu podklady, které má u sebe a které jsou pro řádné a úplné provedení revizní
činnosti nezbytné.
Při prodlení zhotovitele s prováděním revizní čimıosti má Objednatel právo odstoupit od
smlouvy.
Objednatel je povinen řádně provedené kontrolní a revizní zprávy převzít a zaplatit
sjednanou cenu za jejich provedení.
Vstup do objektů vsouvislosti sprováděním revizní činnosti za objednatele budou
zajišťovat odpovědní zaměstnanci uvedení v příloze č. 2 této smlouvy.
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/ VI.
Termín plnení Smlouvy

1) Všechny revizní a kontrolní činnosti budou provedeny vždy před začátkem topné
sezony, v září či říjnu příslušného roku, do konce účinnosti této smlouvy.

2) Objednatel upozorňuje, že poslední revize u některých objektů byly provedeny v lednu
- únoru 2016, nicméně následnou revizi požadujeme i u těchto objektů provést v září-
říjnu 2018.

3) Termín revizních prací oznámí zhotovitel objednateli e-mailem, a to nejpozději 8
pracovních dní před plánovanou prohlídkou. Neurčí-li Objednatel jiné pracovníky, platí,
že zhotovitel je povinen oznámit termín prohlídky na tyto e-mailové adresy:

- veronika.roubickova@rnestocernosice.cza
- jiri.jiranek@meStocemosice.cz.

_ VII.
Platební podmínky

1) Cena za předmět plnění se sjednává dohodou podle zák. č. 526/ 1990Sb. o cenách, ve
znění pozdějších předpisů, a to za celé období dle čl. VIII. odst. 3 této smlouvy
v následující výši:

2)
" 4 "7 7 _ L Ňı _ z

03113 092 DPH cena bez DPH za cena bez DPH
B0001/3 za Pľ3V10e1I'I0U j revizi spalinové 1 za revize do konce

I`0Cľ11 k0I1Íľ01U 1 cesty platnosti smlouvy
' z Žľz 7' z z i ıì „É _ zz 7-

budova městského úřadu,
Riegrova l209_ _ __[ 7 300,- _ 3 600,- _ _ 10 900,_ _
hnáøvfl pøšıy Pøšıøvni 228 0.- 5 400.- 5 400.-
budova v zahradě ZUŠ
Střední 404 _ _ _ 0,- __ _l 800,- _ 1 800,- _
Budova technických služeb,
Topolská 660 _ 10,- 3 600,- 3 600,-
budzożva "DIPRA" bez č.p. 8
v Srbské ulici 7 300,- 1 3 600,- 10 900,-
budova městské policie *
Kladenská 1_l_51 _ 4 600,- 1 800,- 6 400,-
budova S byty Slunečná 627 _ 0,1 5 400.- _ 5 400.-
budova hasičské zbrojnice “
Radotínská 1128 4 600,- _1 800,- 6 400,-
budova hasičské zbrojnice .

budova ZŠ Pod Školou 447 12 400,- 3 600.“ i 16 000.“
Srbská 999 _' 0,- 0,- , 0,- _

hnáøvønš 1<z.x11ø1‹áı170 '9zøø- 3600.- 10 900.-
budova MŠ Topolská 518 8 5 300,- _ I 300.- Z _ Z 7 600.- Z
budova MŠ Pod Ptáčnicí 1
2158 7 300,- 3 600,- 10 900,-

~bud0va ZUŠ Střední 403 Z 8 5 300,.. Z Z 1 800.- 7 600.-
hnánvfl DPS vxážflká 1805 Í 11 500,-“ 5 400.- 16 900.- Z

07'* budova DPS je bez ročních pravidelných prohlídek, které jsou zajištěnéjiným dodavatelem
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Celková cena díla 122 600,- Kč bez DPH za vše
DPH 25 746,- Kč za vše
Celková cena díla 148 346,- Kč vč. DPH za vše

Cena dle předchozího odstavce je cenou úplnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré
náklady související S výkonem revizní činnosti.
Cenu za revizní činnost je zhotovitel oprávněn fakturovat po nebo při předání kontrolních
a revizních zpráv.
Strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,5% zcelkové ceny díla za každý den
prodlení zhotovitele Sřádným splněním díla. Tím není dotčeno právo objednatele na
náhradu škody v plné výši.
Zálohy nejsou sjednány.
Fakturace bude provedena pro každý objekt samostatně.
Splatnost faktur je 30 kalendářních 'dnů ode dne vystavení objednateli.
Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. Pokud
nebude mít faktura všechny náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a
požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Počínaje
dnem prokazatelného doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury)
objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.
Smluvní strany se dohodly, že dojde-li vprůběhu plnění předmětu této smlouvy
ke změně zákonné Sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající ztéto
Smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH,
povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek
k této smlouvě.
Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu zhotovitele uvedené v čl. I této
smlouvy.

VIII.

Závěrečná ujednání
Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018.
Obě strany smlouvy jsou oprávněny smlouvu vypovědět a to písemně s dvouměsíční
výpovědní dobou, která začíná běžet v měsíci následujícím po doručení výpovědi druhé
straně.
Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

b. zhotovitel vstoupí do likvidace.
Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se
stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se Zavazují bez zbytečného odkladu
nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého Z takovýchto
ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
Zhotovitel je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, povinen Spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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8) Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

9) Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb
může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a vtéto souvislosti
zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; zároveň zhotovitel výslovně
souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách
objednatele včetně podpisů ke smlouvě připojených.

10) Objednatel ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou
města Černošice na její xx.schůzi konané dne xxx (usnesení č.xxxx) tak, jak to vyžaduje
§ 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.

11) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o
celém jej im obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 - nabídka uchazeče
Příloha č. 2 - kontakty na správce jednotlivých budov

_ -9 -UB- 21116 26 -05- 2015
VCernošicích dne: ...... ..2016 V Černošicích dne: ...... .. 2016

za: H spol., s.r.o. za: Město Cernošice

I I I I Ĺ I I I I I I I I I I I I I I I II I IIQIŮIÓIIIIIII'I'CÚÍIIIIIÍCIÚIIIIIIPUĎÍŰÍIIIIŠ

Miloslav Havliče Mgr. Filip Kořínek
starosta
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