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STAINl roND
ZlVOÍNÍHO PROSTŘEDÍ
cF-SKE REpUBLlKY

oBCHoDNí poorrlíruxy

smlouvy o dílo,
Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a.struktuře návrhu
pro
vznik návrhu
nezbytné
Dodavatelé do těchto obcňodnícň'podmíne-k pouze doplní údaje
jejichŽ doPlněnítext
smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, denu a případné dalŠÍÚdaje,
podmínky předloží
obchodní
doplněné
obchodních podmínek předpokládá; a nášedně takio
jako svoji na'Oídku - návrh smlouvy na veřejnou zakázku,

smlouva o díIo

zákoník, ve znění pozdějŠÍch
uzavřenápodle ust. § 2586 a násl. zákonačíslo89/2012 Sb., občanský
jen
předpisů (dále
,,Smlouva")

Smluvní strany

oBEc HŘÍŠlce
se sídlem:

tčo:

DlČ:
zastoupená:
e-mail:
telefon:

kontaktní osoba:

Hříšice 66,
002 46 794

380 01, Dačice

Mgr. Jiřím Doležalem, starostou
ou.hrisice@seznam,cz
+420 724191259
Mgr. Jiří Doležal, starosta

(dále jen ,,Zadavatel nebo Objednatel")

Starkon a.s.
se sídlem:

Bohuslavice 10, 588 56 Telč
26227525
Cz26227525

Plátce / neplátee DPH1
Jiřím kovářem, statutárním ředitelem
zastoupený: ,
zapsaný vó VRŽR: u KS v Brně, oddíl B, vložka 3440
info@starkon,cz
e-mail:
+420 567 579 211
telefon:
+420 567 579 219
fax:
bankovní spojení:,l9_465005022710100, Komerčníbanka, a,s.

kontaktníosoba: lng.VáclavOndráček
(dle jen,,Zhotovitel")

Vymezení pojmů

veřejné zakázky,
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření sm|ouvy na plnění zakázky
plněníveřejné zakázky,
b) Žňótovitetem 1é dodavatel po uzavření smlouvy na
1

Nehodící se škrtněte

c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázkY.jiným
oj rristusnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném

právním předpisem (vyhláškou č. 16912016 Sb.).
e) položkouý, ,o.ioetem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a
.tuz"o, v němž jsou zhotovítelem uvedeny jednotkové ceny u všech po.1ožekstavebních
prací dodávek a služeb a jejich celkové. ceny pro zadavatelem vy1l1jlérnnožství,
il pokyny opžpjsou eoi<ýny prozadávániveřejnýchzakázekv OPZP2O14-2020,verze
7,0.

Předmět Smlouvy

3.

náklad a
zhotovitel se smlouvo u zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj
za
zavazuje
na své nebezpečísjednané oito'ole článku ll. Smlouvy a objednatel se
V,
provedené dílo zaplátit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku
Smlouvy.
předmět díla
Zhotoviiel splní závazekzaložený Smlouvou tím, že řádně a včas provede
smlouvy.
a splnívšechny ostatní povinnosti vyplývajícíze
dle smlouvy'splni
závazek zá|ožený Smlouvou tím, že řádně a vÓas zaPlatí cenu díla,
objednatel

ll.

Specifikace díla

1.

2.

1.

předmětem smlouvy je výstavba díla v rámci projektu s názvem: Hříšice _ posílení
vodního zdroje. CíleÁ brojórtu je připojení vrtu na technickou infrastrukturu, zkapacitnění
věnuje i
stávajícíchpódzemních z'drolů'vodya v rámci úprav napojení zdrojŮ se Projekt
do
vodoj'emu a upravně vody, Vybuáují se vodovodní řady, které b.udou. napojeny
studnY,
vodojemu, přípojka NN, zřealiŽuje se zhlaví studny a technologické vystrojení
je
přílohou
této
která
příslušné
dokumentaci,
předmět Smlouvy je přesně speóifikován v
Smlouvy.

2.
3.

4.

a)
b)

c)
d)

díla,
Souěásií díla je i vypracování dokumentace skutečnéhoprovedení dokoněeného
a
stavebních
Zhotovením díla # rozumí úplné,funkóní a bezvadné provedení všech
zařízení
a
montážníchprací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení vŠechČinnostísouvisejících
jejichŽ Provedeníje
s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavenÍ,
Činnosti celé stavbY
kompletaČní
a
nezbytné, včetně koordinaění
pro
-a řádné dokoněenídíla
zároveň zhotovení dokumentace skutečnéhoprovedení stavby.
a dodávek
Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení vŠech ěinnostÍ, Prací
v
obsaženýih bud,v příslušnédbkumentaci nebo položkovém rozpočtu, nebo zadávací
souČást
dokumeňtaciveřelná zakázky (dále též,,výchozídokumenty-),které tvoří nedílnou
jsou
uvedenY,
dokumentŮ
výchozích
z
těchto
kterém
Smlouvy, a to bez ohledu ná io, v
,".p, ,é kterého z nich vyplývají, Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajiŠtěnívŠech
služeb, věcia dodávek, nutných krealizaci díla, a také:
činňostí,prací,
'zaříz.ení
jeho
staveniště, a to podle potreUy na řádné provedení díla vČetně
,ájisteni
údžby,odstranění a likvidace,
stavbY
vyklizánístaveniště a provedenízávěrečného úklidu místa provedenídíla vČ. Úklidu
do
výstavbou
případně
dotčených
dle Smlouvy, uvedení pozemků a komunikací
původníhostavu,
osob a
veškerépráce a dodávky souvisejícís bezpečnostními opatřeními na ochranu
chodců a vozidelv místech dotčených stavbou),
majetku (zejména
'opatření
při realizaci díla vyplývajících z umístěnía návaznosti díla a
proueo"ni
zohledňující tyto skutečnosti
i)komuniŘace a plochy v okolí místa provádění díla lze využítjakoskládkY materiálu Po
dohodě s Objednatelem,
:

e)
f)
9)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)
p)
q)
5.

6.
7.

a)
b)
c)
d)
8.

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšíhoopatření a předchozího písemného
souhlasu Objednatele využítk umístěnísociálního a hygienického zařízeníZhotovitele, a
iii) Zhotovitel provede ijiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla.
dodání dokumentace skutečnéhoprovedení díla, včetně dokladové části v Šesti
vyhotoveních v tištěné podobě a jedné elektronické podobě,
projednánía zajištěnízvláštníhoužíváníkomunikací a potřebných záborŮ veřejných ploch
věetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
zajištěníuloženístavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadŮ a doloŽení
dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení,likvidaci a dopravu,
zajištěnía provedení všech nutných zkoušek dle CSN (případně jiných norem vztahujících
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobkŮ ke kolaudaci (i dle
zákona ó. 22t1997 Sb. - prohlášenío shodě) a revizí veškerych elektrických zařízení
s případným odstraněním uvedených závad,
zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle CSN a případných
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla,
ktenými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických
parametrů díla,
zajištěnía splnění podmínek vyplývajícíchz územníhorozhodnutí a jiných dokladŮ,
zajištění přechodného dopravního značeník dopravním omezením včetně jeho neustálé
aktualizace dle skutečnéhoprůběhu stavby,
zajištěníbezpečnéa plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladŮ spojených
s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl
projektant předvídat,
uvedení všech povrchů dotěených stavbou do původníhostavu (komunikace, chodníky,
zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
protokolární převzetí případných dotěených pozemků od vlastníkůpřed zapoČetím
výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného
protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
pojištění stavby a osob dle této smlouvy,
to vše v místě prováděnídíla.
Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména
všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných
stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude
Zhotovitel postupovat v souladu s příslušnou dokumentací odsouhlasenou a převzatou
Objednatelem.
Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv
změnu dílabez písemnédohody s Objednatelem ve formě písemnéhododatku.
Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla čijeho části
je organizace, provedení a doloženíúspěšných výsledků potřebných individuálních,
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebníhoprovozu a
požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke
kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla čijeho části se řídí:
Smlouvou,
podmínkami stanovenými CSN,
příslušnou dokumentací, a
obecně závaznými metodikami a doporučenímivýrobců komponentŮ a technologií
použitých při výstavbě, neodporují-li platným CSN_
Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy CSN (rozumí se tím i CSN EN a CSN
OHSAS), jejichž použitípřichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro
realizaci daného díla považovat obě strany zazávazné v plném rozsahu.

lll. Doba plnění
1.

2.

piedat ve lhůlě nejpozději do
zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit ?
To znamená, že porušením
7 měsíců od předáni stavenište zaaa,ÁiáÉm'zhotoviteli.
možnédoby provádění díla,
jakožto
191oe|si
tohoto závazkuje překročenídoby z mcsrcr:r
Sptnění této.o99v l" zajištěno
to znamená doba oá pieoání oo ooevzoani staueniště,
podmínek, které provádění
smluvní pokutou sleonánou Smlouvou, V piip.oé r.limatickýóh
přísíušnýpočet dnů, po které
díla neumožňuji, se ter*ín dokončeníoitá'prootužuje o
uvedená překážka trvala,
písemně objednatelem,
k převzetí stavenisic a zahájení prac.í bude zhotovitel vyzván
néjpozději ve lhŮtě do 6 měsícŮ
Jestliže nebude Zhotovitel vyzván k převietí staveniště
oprávněna od Smlouvy
ode dne uzavření Smlouvy, bude ktérákoliv smluvní stiana dohodnout, Zhotovitel
Smlouvy
odstoupit bez dalšíhonebo se strany ,oňou o ukonóení
od doručenívýzvy.
ňejpozd,ěji 9q 5
Ěň;"ff.-áne pi"uriistaveništěprouď.i
oitó 1"r.|o iá_dným ukonóením a protokolárním
Zhotovitel sprni suJu-Ňnnost
ie považuje zařádné ukončené,
předáním a prevzetim ňárct, cila obj"o;atétem, Dílo
bez vad a budou-li k němu ze strany
bude-li provedeno v souladu se smuúvou, bude
zejména bude-li k němu dodána
Zhotovitele posxytnuiá dalšíplněni áÉ smtouvy,
provádění díla či přijeho
v
dokumentace a da|šídoklady vyzaoovane smlouvóu §růběhu
časový harmonogram plnění
9,.^""ŤlL nejpozději připodpisu smlouvy předalobjednateli
nedílnou součást Smlouvy,
v eÉneni po ,c.i"i'"ň, rieni'tvoříjako přito6a
celek dle ólánku ll, odst, 3,
prouedeno.jako
Smluvní strany se dohodly, že dílo oloe
konúrétnívýrobek (nebo technologie),
Smlouvy, Je_li v zadávací áokumenta"iálrinouan
stanďard. objednatel v takovém
požadovaný
má se zato,že je tim definován minimaiňi
řešení,
případě připouští pouziii ijiných, kvalitativně a technicky obdobných
dobu, po kterou
prodloužío
se
Smluvnístrany se dohodly, že celková áoba provedenióíta
odpovědnost, odpovědnost
nemohlo být dílo piouaoeno v důsledku ó[otnostivylučujících
již'by| Zhotovitel v prodlení s plněním své
nevyluóuje překážká, Řiéra vznikla " d;ňě, kdy
poměrů Zhotovitele,
povinnosti, neno únirla v důsledku hospodáršÉycn-ei or9anizačních
1, Smlouvy není
odst,
lll.
Ětanru
ot"
Óit"
Před dobou sjednanou pro předáni
"'ÓI""iáti
část převzít,
onleonatet povinen óo znotovitele dílo či kteroukolijeho

Ťl

4.

5.

6.

7.

8.

lV. Místo plnění
1,

k. ú, místní části Jersice,
Místo plněníje v nezastavěné části obce Hříšice, v

V.

Gena za provedení díla

1.

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena za dílo bez

DPH

21%

Sazba DPH

522 893,85 Kč

DPH celkem

DPH

2,

2 489 970,71 Kó

3 012 864,56 Kč
Cena včetně
díla")
díla".nebo
provedení
(dále též,,Cena za
"Cena
jeho
a způsobu,provedení, tak, jak je
rozsahu
áita
předmetu
Tato cena uzta6ulici ie k 'smtouvy,
je
ňvĚ ,i"o.ana jako cena nejvýše přípustná, která
sjednáno v době ůzavření
ceny
u
předpisů ovlivňujících výši DpH
překroóitelna pour" u případě zmélny'právnj9rr
rozpočtu obsahuje všechny náklady
sjednané smrouvou. Cena vyplý uai,icí z' položkového

3.

4.

souvisejícíse zhotovením díla, vedlejšínáklady souvisejícís umístěním stavby, zařízením
staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadání veřejné zakázky.
Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před
zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzálemně dohodly, že dílčím
zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušnémměsíci a za datum
uskutečnění dílčíhozdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce,
Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zdanitelným plněním jsou celkové práce
provedené na díle po provedení a převzetídíla.
Po ukončeníkaždéhokalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad,
k němuž musí být připojen zjišt'ovací protokol - soupis prací a dodávek provedených
v daném měsíci v členěnípo položkách dle položkovéhorozpočtu oceněný v souladu se
Smlouvou odsouhlasený Objednatelem nebo technickým dozorem Objednatele.
Zhotovitel je oprávněn účtovatdaňovým dokladem za příslušnéobdobí pouze práce a
dodávky v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem nebo jeho technickým dozorem, Bez
něj je daňový doklad neúplný. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel
oprávněn účtovatjen na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdíjeho
nárok.

5.

6.

7.

Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené
zákonem č. 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znéní,a zákonem
č.563/199í Sb., o účetnictví,v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude
obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit
ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad
opravit, event, vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti poěíná v takovém případě
běžet ode dne doručeníopraveného ěi nově vystaveného dokladu Objednateli,
Není-li stanoveno jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na
30 (slovy: Třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem
Objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li posledníden
této lhůty účtovanáčástka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtuve
prospěch účtuZhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.
Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude

Zhotovitelem vystaven a Objednateli předán daňový doklad - koneěná faktura (vyúčtování
Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: Třicet)
kalendářních,
8.
Zména ceny díla je možná pouze v případě, že Objednatel požaduje práce, které nejsou
v předmětu díla, nebo požaduje některé práce z předmětu díla vypustit, při realizaci se
zjistí skutečnosti, které nebyly v dob podpisu smlouvy známy, a Zhotovitelje nezavinil ani
nemohl předvídat a tyto mají vliv na cenu díla a/nebo se při realizaci zjistí skutečnosti
odlišnéod příslušnédokumentace (například neodpovídajícígeologické údaje).
Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšeníceny, jestliže písemně neoznámí nutnost
jejího překročení a výši požadovaného zvýšeníceny bez zbytečnéhoodkladu poté, kdy
se ukázalo, že je zvýšeníceny nevyhnutelné, Samotné toto písemnéoznámení vŠak
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšeníceny, které je vždy možnépouze za podmínek
daných Smlouvou, zadávacími podmínkami veřejné zakázky, nabídkou Zhotovitele a
Pokyny OPZP,
V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovémrozpočtu, bude změna ceny
9.
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovémrozpoótu. U prací, které
v položkovémrozpočtúuvedeny nejsou, se cena stanoví podle cenové soustavy ÚRS.
10. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu
státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými
okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními
veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSru (EN) nebo z jiného důvodu, ktery
nemůžeObjednatel ovlivnit, zavazuje se Zhotovitel tyto práce provést na základě
písemného pokynu Objednatelebez písemnéhododatku ke Smlouvě, a to bez ohledu na
to, zda dojde k dohodě o jejich ceně.

VI.

součinnost smluvních stran

1.

Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeréúsilík vytvoření potřebných podmínek pro
realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního
postavení, To platí i v případech, kde to nenívýslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.
Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou
bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně
písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit
v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění
jejich smluvních povinností.
Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečnostízjištěných v průběhu plnění povinností
dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodženípodmínek stanovených
Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a
zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech
technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškerépotřebné doklady,
konzultace, pomoc a jinou součinnost,

2.

3.

Vll. Práva a povinnosti stran

1.

2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění
stavby, že jsou mu známy veškerétechnické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné
provedení díla nezbytné. Potvzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdžel od
Objednatele do uzavření Smlouvy,že je shledal vhodnými a dostatečnými, že sjednané
podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny dříve
uvedené podmínky a okolnosti jakož ity, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý
k provedení díla, měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy
zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich
nevyplývaly. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitímtěchto vŠech
znalostízkušeností,podkladů a pokynů splní závazekzaložený Smlouvou včas a řádně,
za sjednanou cenu, anižby podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté
součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude Zhotovitel dovolávat
nevhodnostipokynů nebo věcí předaných Objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto,
že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření Smlouvy, jinak
odpovídá za vady díla způsobenénevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na
nevhodnost upozornit,
Zhotovitel sezavazuje, že Objednatelibezodkladně po vzniku takové skutečnostipísemně
oznámí:
jestliže bude zahájeno insolvenčnířízenídle zák, č, 18212006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení, v platném znění, 1ehož předmětem bude úpadek nebo hrozícíúpadek
Zhotovitele; a/nebo
vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která
představuje béžnýobchodní styk; a/nebo
rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí,převodem jmění na
společníkači rozdělením, provedení změny právní formy dlužníkači provedení jiných
organizačních změn; a/nebo
omezení či ukončenívýkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí
s předmětem Smlouvy; a/nebo
rozhodnutí ozaloženíobchodníspolečnostiZhotovitelem čiúčastinapodnikáníjiné osoby
Zhotovitele; a/nebo
všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod čivypořádánízávazků Zhotovitele
vůčiObjednateli vyplývajícíchze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a/nebo

h)

rozhodnutí o zrušeníZhotovitele,
od Smlouvy bez
poruseni iohóto ustanovení povinností je objednatel oprávněn
případě
V
odstoupit.
dalšího
aby:
á. ónj"onatei ;e oprávněn a Zhotovitel je povinen mu to.umožnit,
a
v
piouaoer cenovou kontrolu průběhu provádění díla
a) sám čiprostřednictvím třetí osoby
díla;
vYÚČtování
prováděnízávěreČného
uvádění dokončenéhodíla oo prouoru a Řontrotu
dostateČnépodmínky pro provádění
vytvářei
j.ou
páuinni
všichni úóastníci Smlouvy
cenové kontroly,
vykonával 11 mís|ě provádění díla technický dozor
b) sám ói prostřednictvím třetí osoby
jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou
stavebníka a autorský dozor proiJr.táiiá á v
jiných právhíctr předpisů a v sou|adu
práce prováděny dle projektu, technických norem a
při prováděnídíla upozornízápisem
s rozhodnuti, o'rg?n,iuér"lne ,prauv; ň" nedostatký
Zhotovitel ani osoba s ním
ve stavebním deníku. Technický áo=o, nesmí prováoětje oprávněna dát pracovníkům
propojená. osoba vykonávají"i xonřóNétechnický dozor
dílá, je_li ohrožena bezpečnost
Zhotovitele příkaz k přerušení p;;;i n" prou"óení
na siavbě při provádění díla či
prováděné stavby, život nebo =oi"ui o.ob pracujících

c)

4.

5.
6,
a)
bi
c)'
7,

třetích osob,
díla vlastní výkon činnosti
sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě,provádění jsou práce prováděny v
zda
koordinátora B)ZP, v jeho prernéňu-r"l.en" s|edovat,práce, hygienických opatření a
bezpečnosti
souladu s právními předpisy týkE,lc,lrni;e
díla, a to v rozsahu a způsobem
opatření u"oou.ilň Ř pózaÁi,o.ňráne ňiouaobneho
po1uá to vyplývá ze zvláštnich právních předpisů, je
stanoveným příslušnými předpisy,
práce na staveništi,
objednatel povinen jmenovat koordinátora beipečnosti
vyznačíobjednatel
Termíny a náplň běžných rontňl,-ňiouáJeny"r, objednatelem
ode dne, kdy bude
dnů
ato áo sedmi
v harmonogramu postupu praci pii prouáocni díia,
prací při provádění dí|a. Termíny a náp|ň
objednateli předán harmonogr".
objednátelem vyznaóí objednatel ve stavebním

po.Ň

mimořádných kontrol prováděnýclr
deníku, a io alespoň jeden den předem,
je oprávněn.pozastavit provádění dí|a v případě
objednatel nebo jeho technický oo=ói
kázně, použitíjiného
zjištěnízávažných pochybení tr"i*áná pbrušení,tbchnologické
řízeni apod,). zároveň má právo
materiálu ói postupu oproti naniJ,ce-Jo výběrového
požadovat nápravu nesprávně provedených prací
dozoru přizváním minimálně
Zhotovitel je povinen zabezpeóit-přiiori,o.i Technického
1 týden OopreOu u následujících činností,
při zahájení stavby a před_ání sJa.vby
při přejímce mateiiálů potřebných pro výstavbu
na kvalitu provedeného díla
při všech oarsicrl ornnostech, .1éz morrorJ mít vliv
b te"hto kontrolách bude zápis ve stavebním deníku,
nepřipravenosti stavby pro
V případě oparóvane dohlídky/převzetí díla TDl z důvodu
má objednate.l právo vícenáklady
dohlídku nebo nápravě nesprávné órou"o"ných_prací
a 4Oo Kč/hod, Zhotoviteli,
Kč/km
10
na činnost Technického dozoru uv,ietou"i ve výsi

Vlll. Stavební deník

1,ZhotovitelsezavazujeodednepředánístaveniŠtěobjednatelemZhoto.vitelivéststavební
dle ust, § 157 stavebního zákona,
deník alespoň v jednom originaie;áuou průpisech
v něm zaznamenávány
bude veden pour"l"o"n súu"oni deník a budou

3.

Zhotovitelem
prací podzhotovitelů. Do stavebního
veškeréskutečnosti o průběhu "j;;ň pňí, včetně
stanove!"_:_Ť:.n", a současně
deníku bude Zhotovitel zapisou"i us"ór,ny skutečnosti
Smlouvy a změny harmonogramu
všechny srutáenosti rozhodné pro plnění podmínek
buáe oběma stranám kdykoliv
postupu praci. štavebni deník bude uložen na staveništia
originál stavebního deníku
přístupný v době přítomnostl jxýcrr[oli os9b na staveništi.
předá' Zňotovitel pii preiimacím řízení Objednateli,
_
vede Zhotovitelem pověřená osoba
Stavební deník dle předchozího odstavcé Smlouuy

14OO280, Vpřípadě změny osoby
stavbyvedoucí lng. Tomáš Sobotka, č. autorizace
musí být tato skuteónost bezodkladně
zhotovitelem pověřené k vedení staveunino oeniru
uvedena ve stavebním deníku,
záznamů ve stavebním deníku odděleně od
4. zhotovite| je povinen uložit průpis de_nních
itaty či zničeníoriginálu stavebního deníku,
originálu tak, aby nvi řái.pói,á, případt
okamžitě k dispozici objednateli a
stavební deník musí být uložen tar., áňý nýL uzov
orgánu státního stavebního dohledu,
že.se pÍŠÍdo knihY s oČÍslovanými
Denní záznamy se do stavebního deníku zapisujítak,
5.
průpisy, peďorované listy
listy jednak pevnými, jednak peďorovanyq ól"_9:a_oddělitelné
oprávněná osoba zapisuje óitelně
se očís|ujíshodně s listy pevnými. Dehní záznamy
nastatý skutečnosti, které jsou předmětem
v den, kdy byly práce provedeny n9ú ráy
být vynechána volná místa.
iar., Ý o"ňňi"r, iá=nam."h nésmí
zástuPce objednatele bezodkladně Předávat
6. Zhotovitel ," ."u"ri;" ná žánáoc zao'osii
ÓUiáán"t"ri úplnékopie zápisů ze stavebního deníku,
smluvních stran ěizvláštní písemná
zápisyv deníku nepředstavujíani n"n"ňiá=uliJono_ov
7.
musí učinit a doručit druhé ze
prohlášení kterékoiiv ze smlúvníctrstran, t<t"ia or" Smlouvy

sm|uvních stran.

lx, Staveniště a ieho zařízeni
1.

na základě písemnévýzvy,
objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště písemný protokol, ktený bude
o předánístavenistě|uteonatárem z6otouiúri bude sepsán
smluvní strana obdži po jednom
vyhotoven ve dvou stéjnopisech z nichž každá
se pro
zástupci obou.smluvních stran, Staveništěm

stejnopise, a pooepsan óprávněnými
díla, které je vymezeno v článku lV, a
úóely Smlouuy 1.orurní misto určenéke zhotovení
plynu a elektřinY zajistíZhotovitel
příslušnéoot<umeniaci. žp1rsou nrpoj"niná Žoiol voOy,

2.

3,

4.

a)
b)

c)

předání dokladů
strany objednatele bude provedeno formou
zápis o předání
společný
bude
dokumentů
o staveništi. Dokladem o předání tecňto
předáno 1 paré tištěnépříslušné
a převzetí staveniš1!. Současně ouoe'}r,otóviteli
v elektronické podobě.
dokumentace + 1 \|vň"to*"ipri.tusne dokumentace
Čistotu a pořádek. zhotovitel, je povinen
zhotovite| se zavazuje zachovávat na staveništi
vz.niklé z jeho činnosti či činností
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty
ópatreními zabiaňovat jejich pronikání
třetích osob na staveništi, technickými u';iny.i
pokyny požárního dozoru
mimo staveniště. žr,otouit"t se dáIe žai,ažuieóodžovat
,áurzku zajišt,uje zhotovitel na své náklady
a dozoru bezpečnosti práce. v rozsahu toňoio
případňě mezideponii materiálu, a to
zařízení staveniště, veškerou dopravu,-.rtaoru,
zahrnuty v ceně díla,
ivytěženého,prieemž nápr"oy s pinenim tohoto záNazkujsoupreomctu díla na staveništi
zhotovitel bude mít v průběhu realizace a áokončováhi
pohybu na staveniŠti,udŽování
.k vzniku škod; a
):ii?§fi iŤr"r""1X::il11".n osob ,oprávněných
předcházení
staveniště v uspořádaném stavu za účblem
pro průběh prací, bezpeónostních a
potřebných
zábran
a
zajištění veškerého osvětlení
matáriálů a te,chniky vnesených Zhotovitelem
dopravních opatření pro ochranu .tau"nište,
opatření pro zabezpeče,í1Ťp^"^1"^,]l
na staveniště, jakož i odpovědn o"t =^ Áištění
s realizací díla a za osazen|
silnióního provozu u souuislosti s omezeňími spolenými
případnéhodopravního značení,a
životního prostředí na staveništi
provedení veškerych odpovídajících,úkonůk ochraně
in"eisteni11, hlukem, nebo z jiných důvodů
i mimo ně a k zabránéní vzniku šk;J
likvidaci a usk|adňování
vyvolaných a způsobených prouorni ěinností zhotovitele,

Ě;tr#§T":lliou ze

veškeréhoodpadu,vznikajícíhopřičinnostiZhotovite|evsouladusprávnímipředpisy.

Zhotovitel až do konečnéhoodevzdání staveniště po ukončeníprací zodpovídá za
bezpečnézajištěnístaveniště,zejména vůčiokolnímuprovozu a chodcům, a to v souladu
se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele.
6. Zhotovitel po celou dobu realizace díIa zodpovídá za zabezpečenístaveniště dle
podmínek vyhlášky Českéhoúřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečíjejich
vybavení ochrannými pracovními pomůckami, Dále se Zhotovitel zavazuje dodžovat
hygienické předpisy.
7.
Zhotovitel zajišt'uje přípravu staveniště, zařízenístaveniště, včetně zajištěníenergií
potřebných k provádění prací dle Smlouvy na vlastní účet.
8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na
staveniště, jeho zařizení či prostory se staveništěm souvisejícíjakékolireklamní zařízení,
at' již vlastní či ve vlastnictvítřetí osoby.
Ke dni odevzdání předmětu díla Objednateli bude staveniště vyklizeno (vč. odstranění
9.
zařízení) a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné.
Pozemky a komunikace dotčenévýstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního
stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
10 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci
technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, koordinátora BOZP a
dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále samostatné provozní prostory a
zařízenípro výkon jejich funkce při realizaci díla v přiměřeném rozsahu (např. el, připojení
pro PC, samostatné WC).
5.

x.

Podmínky provádění díla

1.

Kvalita Zhotovitelem uskutečněnéhoplnění musí odpovídat veškeným požadavkům
uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v CSN, CSN EN a CSN
OHSAS, Zhotovitelje povinen dodžet při provádění díla veškeré platné právní předpisy,
jakož ivšechny podmínky určenéSmlouvou, Dílo bude provedeno v souladu se zákonem
ó. 18312006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími

2,

3.

fiedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související).Zhotovitel
je povinen zajistit, žena výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje
ustanovení§'t3 zákonač.22l1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění někteých zákonů, v platném znění, bude Objednateli, nebo jím určenéosobě,
nebo k tomu příslušnémuorgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě, Práce a
dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními,
bezpečnostními předpisy a dalšímisouvisejícími předpisy,
Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyššíkvality, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžnéúdžbě,zaruóena
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požárníbezpečnost, hygienické požadavky,
ochrana zdravi a životníhoprostředí, bezpečnost při užívání,ochrana proti hluku, úspora
energie, Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovémrozpočtu je
možno provádět pouze po předchozím odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě
nestačípouze souhlas osoby vykonávajícítechnický dozor stavby.
Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžněprověřovat vhodnost příslušné
dokumentace stavby a dalšídokumentace a dokumentů, podle ktených je dle Smlouvy
vymezen předmět a rozsah díla a podle ktených je povinen dílo včetně zhotovit, zejména
prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly,
regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen
neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele. Pokud tuto
povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své
náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a
normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za dalšídůsledky porušenítétopovinnosti,
včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto

4.
a)
b)
c)
d)'

5.

6.

a)
b)
'

xl.

(své
vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osobY
Toto
závazku.
svého
dodavatele),-kieré v souladu se Smlouvou použije ke splnění
ustanovení nezbavuje objednatele odpovědnosti za správnost a Úplnost PřísluŠné
dokumentace, která zůstává na Objednateli.
Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: .
v co nejmenší míře omezoválo užívánímísta provádění díla vymez9ného v Ólánku lV.
Smlouvý, veřejných prostranství čijiných okolních dotčených pozemkŮ Či staveb; a
neobtěžovalo iráti osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, Prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivŮ na okolí
výstavby; a
oyto zanezpečeno pro činnost každéprofese odborným dozorem Zhotovitele, ktený bude
gárantovat dodžování technologických postupů. íotéžplatí pro Práce PodzhotovitelŮ,
odbornou úroveň realizovanérro Óila jako celku zabezpeóí Zhotovitel odpovědnou osobou
ve smySlu zákOna č.360/1992 Sb,, o
-autorizovanou osobou voboru,,pozemní stavby"
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inŽenýrŮ.
potvrdí stavební
a techniků činných ve výstavóě, v platném znění, Tato odpovědná osoba
otiskem svého
díla
po
dokončení
provedení
a
díla
deník před zaÁájením prací na
zabezPeéÍ, Že
podpisu.
Zhotovitel
autorizaěního raŽítka a připojením vlastnoruóního
odborné práce a óinnosii, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo
živnostenském listě, proveáe podzhotovitel s odpovídajícíodbornou zPŮsobilostÍ. DokladY
o odborné způsobiiosti podzhotovitele předložíZhotovitel Objednate|i před zahájením

prací.
Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručeníza ŠkodyzpŮsobené vŠemiosobami
zúčastněnýmina provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu prováděnídíla, tzn.
do převzeti díla ob.lednatelem bez vad a nedodělků, stejně takzaŠkody zpŮsobené svou
jakéhokoliv naruŠení
činnostíobjednateii nebo třetí osobě na majetku tzn.,Že v případě
je
či poškozeáímajetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranstvÍ, inŽe_nýrských sítÍ)
poŮinen bez zbyíeóného odklaáu tuto škodu odstranit a není-li to moŽné, tak finanČně
uhradit.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace
skutečnéhoprovedeníveškeré odchylky a úpravy od navŽeného technického řeŠenídÍla,
přejímacím řízení
a to včetně geodetického zaměření. Zhótovitelje povinen nejpozději při
předat objeánateli 1 paré příslušnédokumentace plus elektronickou verzi dokumentace
se zakreslením skuteóného provedení díla.
po dobu provádění díla aždo jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výŠkové
proti PoŠkoze_nÍ,
a směrové body řádně pečovát a odpovídá za jejich přesnost a ochranu
v
digitalizované
předat
Objednateli
Podobě a
Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje
současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu;
jejich
provádění zakryvaÁýcrr částídíla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k
převzetí preo zátrytim v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, Že Objednatel
kontrolu provedeňych óástí díla neprovede, má se za to, Že se zakrytím souhlasÍ;
zhotovitel uvede túto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost
informovat objednatele o zakryvání óástí díla, je povinen na Žádost Objednatele odknýt
práce, které býly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad,
Neobsazen

xll. podzhotovitelé
1.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškerépodzhotovitelské práce a nese za ně
odpovědnóst a záruku v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen PředloŽit Při
podpisu smlouvy."rn", podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění zakázkY,vČ.

je zhotovite| povinen
identiíikačnícha kontaktních údajůa výše jejich podílu na díle. Dále
provádění díla
prŮběhu
na písemnou výzvu Ónleonatele přediožií objeánateli kdykoli v
pověřit
písemný seznam vsábr, svých podzhotovitelů. Zhotovitel není oprávněn
souhlasu
písemného
'proveoénim
díla anijeňo částilinou osobu, než uvedl v nabídce, bez
Objednatele.
Část DÍla Podzhotoviteli vŽdY
2, Zhotovitel oznámí objednateli svůj záměr zadat určitou
podzhotovitele v žádném
příslušného
s takovým předstihem, aby schválení a/nebo zména
oznámení
případě nevedla r prodlení v provádě_ní příslušné'óásti Díla, výše uvedené
je]ÍmŽ
DÍla,
Části
bude vždy obsahovat oznaóení navženbho podzhotovitele a PoPis
prováděnim má být podzhotovitel pověřen. Zhotovitel dále předloží objednateli
k provedení určité
dokumenty osveoeurióí, že příslušný podzhotovitelje odborně způsobilý
části Díla.
podzhotovitele
Ve lhůtě 15 dnů od doručeníoznámení objednatel schválí navrhovaného
odůvodní,
řádně
nebo nařídí zhotoviteli vybrat jiného, objednatel svůj příkaz vždy
objednatel neodmítne určitéhopodzhotovitele bez důvodu,
jiného podzhotovitele, Zhotovitel v takovém
4. pokud objednatel nařídíZhotoviteli vybrat
pod|e
přípaoě prbotozi objednateli nový navrn s tím, že se bude postupovat analogicky
prvního a druhého bodu tohoto ólánku Smlouvy,
prací, termín a
Schválení změn podzhotovitele nebude mít víiv na kvalitu provedených
5.
cenu dle této Smlouvy.
něhoŽ zhotovitel Prokazoval
6. pokud se jedná o změnu podzhotovitele, prostřednictvím
je
tato změn1 možná jen ve
řízení,
výběrovém
ve
splnění rvátifit<ačnícňpreobo1ladů
předmětné kvalifikaČní
výjimečných případech'a musí norný podz'hotovitel rovněž splňovat
předpoklady.
podzhotoviteli tak, jako by ji provedl sám,
7. zhotovitel bude odpo vídat za práci provedenou
splňují požadované
Zhotovitel plně odpovídá za'výběi takových podzhotovitelů, kteří
těmito
prováděných
předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídajícípovaze prací
koordinovat
a bude
iodzhotovit"ti. Zhotouitel bude povinen dolorovat-prácipodzhotovitelŮ
Zhotovitel se tímto
včas.
a
řádně
provedeny
byly
jejich prácitar<, aoýjeJnottiu" éa.ti oit"
že tak neuóiní
případě,
v
podzhotovitel
objednateli škodú'

zaručuje, že ulrraáí
podzhotovitel.

8.
9.

Bude vypracován seznam pracovníkůpodzhotovitelů se základními identifikaČními
ná|ežitoŠtmi a předložen ke schválení Objednateli,

štítkem,
Ýsi"r,ni pracovníci budou při pohybu po staveništi označeni identifikačním
prohřešku
při opakovaném
neoznačen" prr.ouníky ouo'e možno vykázatze staveniště a

zakázat vstup na staveniště.

Xlll. Záruka za jakost a zkoušky díla

1.

2.

3.

jakýchkoli vada,bude mít vlastnosti
zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude proste
předpisů, čsN a Smlouvy, dále
právních
dle příslušnédokumántace, obecnézávaznýcíT
v souladu s ověřenou
provedeno
vlastnosti v první jakosti kvality provedeni a bude
za jakost v délce
záruku
technickou praxí, Zhotovitel poskytuje Objednateli
;;i;i*y, šeáesát) měsícůna stavbu " u aet." 2+ 1.touy, Dvacetčtyři) měsícůna dodané
technologie, a to ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.
1 SmlouvY vadY
objednatelje oprávněn reklamovaťv záruční době dle Ó|ánku Xlll. odst.
být
musí
PoPsána vada díla,
díla u Zhotovitále, a to písemnou formou. V reklamaci
termínu
Pro odstranění
případně požadavek na lpůsob odstranění vad díla, a to vČetně
vadného
vad díla Zhotovitelem. objednatel má právo volby zpŮsobu odstraněnídŮsledku
plnění, tuto vo|bu můžeměnit i bez souhlasu zhotovitele.
do 48 hodin od okamžiku
Zhotovite| .",áu"ruj" bez zbytečnéhoodkladu, nejpozdějivšak
Čijeho Části, a to i tehdY,
díla
vady
oznámení vady díla eil"r,o óásti, zahájit odstraňování
ji
a vadY odstranit v
vyvolaly,
neuznává-|i Zhotovitelbdpovědnost zá vady či příčiny, které
technicky co nejkratší lhůtě.

4, V

5.
a)
b)
c)
d)

6.
7,

případě odstranění vady díla či jeho óásti dodáním náhradního plnění (nahrazením
novou bezvadnou věcí), běžípro toto náhradní plnění (věc) nová záruóní lhŮta, a to ode
dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem.
Záručnílhůta je shodná jako v článku Xlll. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahláŠenívady
díla objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběŽÍ
záručnídoba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude poČÍtánana celé dny a
bude brán v úvahu každý zapoóatý kalendářní den.
Smluvnístrany se dohodly, že:
neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla čijeho ěásti ve lhůtě dle článku Xlll. odst. 3

Smlouvy; a/nebo
nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku Xlll. odst. 3 Smlouvy;
a/nebo
oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, Že vadu
neodstraní; a/nebo
je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho Části ve lhŮtě
stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělkŮ díla neodstranÍ,
má objednatel vedle výše uvedených oprávnění téžprávo zadat, a to ibez předchozího
upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě
vzniká vůčiZhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu,
kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele
vzniklé vůčiZhotovitelivdůsledku odpovědnosti zavady díla dle občanskéhozákoníku, v
platném znění, a dále nároky Objednatele úótovat Zhotoviteli smluvní pokutu zŮstávají
nedotčeny,
práva a povinnosli ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením
kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.
o reklamačním řízeníbudou Objednatelem pořizovány písemnézápisy ve dvojím
vyhotovení, znichžjeden stejnopis obdžíkaždá ze smluvních stran,

XlV.Předání a převzetí díla

1,

2.

3.

Nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat)
objednateli, svolá Zhotovitel přejímacířízení (nejpozději 7 měsícŮ od předánístaveniŠtě).
Na přejíma cí řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být
doručeno Objednateli alespoň deset pracovních dnů předem, V případé,Že nebude
objednateli řádně a včas doručena výzva k účastina přejímacím řízení, mŮŽe dojít
k přejímacímu řízenínejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doruČení
písemnévýzvy k zahájení přejímacího řízení, v případě, že na tom Objednatel trvá.
objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
K předánídíla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě přejímacího řízenÍ,a to formou
písemného předávacího protokolu fiehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud
je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), ktery bude podepsán oprávněnými zástupci obou
smluvních stran, Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele
odpovědnostiza event, vady, s nimiž bude dílo převzato.
předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho
části, místo provedení díla, zhodnocení jakosti díla a prohlášenío jeho převzetí nebo
nepřevzetí. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjiŠtěných vad a
nedodělků díla a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Pokud
objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhŮty pro odstraněnívad
díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačnéprohlášení Objednatele, zda dílo přejímá Či
nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje
Zhotovitele odpovědnostiza vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XlV. odst. 7 Smlouvy.
Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, znichžjeden obdŽÍ Zhotovitel

a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu
originálu.

4.

5.

b.

7.

8.

V případě, že je Objednatelem přebíráno ukončenédílo, skutečnost, že dílo je dokončeno
co do množství,jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání,prokazuje zásadně
Zhotovitel a za tím účelempředkládá nezbytné písemnédoklady Objednateli. Zhotovitel
doložíObjednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaciskutečného provedení,
stavební deník, deník víceprací,veškerá osvědčenío zkouškách a certifikaci použitých
materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízeni komplementovaných do díla, potvrzené
záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek
podle pro.;ektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o
zabezpeóení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších
právních předpisů a předpisů prováděcích, a dalšídoklady prokazujícísplnění podmínek
orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci
,,skutečnéhoprovedení díla" je povinen Zhotovitel předat v šesti vyhotoveních Objednateli
při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora
uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení,nepovažuje se dílo za řádně

dokončené.
Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby
včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna,
nepovažuje se dílo zřádně dokončenéa Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a
pozemky, jejichž úpravy nejsou součástípříslušnédokumentace, ale budou stavbou
dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončeníprovádění díla do předchozího stavu.
V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno
dílo, které nese vady, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely
Smlouvy rozumíodchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených
projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo
nepřevezme, opakuje se přejímacířízenípo jejich odstranění analogicky dle tohoto článku
Smlouvy.
Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišt'ovat vady, s nimiž bylo
dílo převzato, ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěnétouto
prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady
odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady
díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, ato až do úěinnosti
dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného
soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XV. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1.

2.
3,
4.

Pro případ porušení nížeuvedených smluvních povinností dohodly strany Smlouvy tyto

nížeuvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele

na

náhradu škody způsobené porušenímpovinnosti, zajištěnésmluvní pokutou. Pohledávka
Objednatele na zaplacení smluvní pokuty můžebýt započítána proti pohledávce
Zhotovitele na zaplacení ceny.
Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání a převzetí (odevzdání) řádně
ukončenéhodíla v termínu dle článku lll. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 o/o zceny díla, a to za každý i započatý den
prodlení.
Pro případ prodleníZhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se ktenými bylo dílo
převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou
strany Smlouvy sjednaly ve výši '1.000 Kč, a to za každý den a případ prodlení a vadu
zvlášt'.

Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu
v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany

5.

6.

7.

9.

sjednaly ve výši 5.0OO Kč, a to zakaždý den a případ prodlenÍ- pro kaŽdou vadu
Smlouvy-pokud
se jedná o vadu, která brání řádnému užívánídíla, případně hrozí
zvlášt'.
nebezpečíškody velkého rozsahu (havárie), je výše smluvní pokuty 10.000 KČ,a to za
každý den a případ prodlení - pro každou vadu zvlášt'.
pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit vŠechnY
plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaPlatit
smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,05 % zceny díla, a to zakaŽdý
den prodlení, maximálně však 50.000 Kč/den,
pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu,
v jakém die Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné
peněžitéplnění sjednaly strany Smlouvy úrokz prodleníve výši 0,05 % z částky, s jejímŽ
zaplacením bude Objednatel v prodlení, a to za každý i započaíýden prodlení.
pro případ , že Zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného
v poiožkovém rozpočtu bez předchozího odsouhlasení Objednatelem, je Zhotovitel
povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 15.000,- KÓza
každý případ změny či odchylky zvlášt'(jednotlivou změnou či odchylkou je přitom cháPán
rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkovéhorozpočtu),
pro případ, že Zhotovitel porušípředpisy BOZP, PO a OZP je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,- Kó za každý jednotlivý
případ porušení,

pro připao nedodžení termínůk

odstranění nedostatků dle zjištěné kontrolY
povinen
zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní
Zhotovitel
bude
BOZP
koordinátorem

strany sjednaly ve výši 3.0OO,- Kč za každý i zapoóatý den prodlení,
10. Smluvnípokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doruČena písemná
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na ÚČet oprávněné stranY
uvedený v písemnévýzvě.

XV0.Odstoupení od Smlouvy

1.

2.
a)
b)

c)
d)'

e)
f)
9)

Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví
zákon nebo Smlouva. Odstoupeníod Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je
účinnéokamžikem jeho doručenídruhé straně. Odstoupením od Smlouvy zanika]Í práva
a povinnosti stran ze Smlouvy pro dosud nesplněnou óástzávazku, s výjimkou nároku na
náhradu škody vzniklé porušenímSmlouvy, smluvních ustanovení týkajícíchse volby
práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené
vůle stran nebo vzhledem ke své povaze majítrvat i po ukončeníSmlouvy.
Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušenímSmlouvy se rozumí
zejména:
již jako celku Ói jeho
1eŠttize se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, at'
jednotlivých částí,ve vztahu k termínům prováděnídíla dle článku lll. Smlouvy, které bude
delšínež čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
jestliže Zhotovitel po dobu delšínež 20 kalendářních dní přeruŠil práce na provedení díla
a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku lll. odst. 7 Smlouvy, za toto
přerušení se nepovažujítechnologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinnépojistné smlouvy dle
článku XVlll. Smlouvy čijinak porušíustanovení článku XVlll, Smlouvy, a/nebo
jestliže bude zahájeno insolvenčnířízení dle zák, č. 18212006 Sb., o Úpadku a zpŮsobech
jeho řešení, v platném znéní,jehož předmětem bude úpadek nebo hrozícíÚpadek
Zhotovitele; a/nebo
Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
Zhotovite| uzavřel smlouvu o prodeji, nájmu či pachtu závodu či jeho Části, na základě
které převedl, resp. pronajal či propachtoval, svůj závod či tu jeho část, jejížsouČástíjsou
i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v Článku X. SmlouvY.

3.

a)
b)

4,

V případě odstoupeníod Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvnístrany
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnostiodstoupení od Smlouvy inventarizaci veškelich
vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnostiodstoupení Zhotovitele od Smlouvy.
Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
částky součtu dílčíchplateb ceny za provedenídíla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli;
a
částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelněopatřil a které se staly k datu
účinnostiodstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy,
kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.
Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných
příslušenství,nejpozději do třiceti dnů ode dne doručenípísemné výzvy oprávněné
smluvní strany k úhradě.

XV!I. Nebezpečíškody na věci

1.
a)
b)
2.
a)
b)
c)
3.

4.

5.

a přechod vlastnického práva

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a
řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečíškody a jiné nebezpečí na,
díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání
díla jako celku a řádného odevzdánístaveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých
případech dohodnuto jinak.
Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí
škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů azařízení jím opatřenými k provedení díla
čijeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvímdíla
a která jsou či byly použity k provedení díla, ktenýmijsou zejména:
zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použiték provedení díla čijeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešení);a/nebo
ostatní provizorní čijinékonstrukce a objekty použitépři provádění díla čijeho části,
Zhotovitel nese nebezpečíškody a jiná nebezpečína všech věcech, které Zhotovitel sám
či Objednatel opatřil za účelemprovedení díla čijeho části, a to od okamžiku jejich převzetí
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel
povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu
způsobenou jeho činnostív souvislosti s plněním Smlouvy,
Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve
smlouvách se všemi podzhotoviteli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto
vlastnictví mohl nabývat. V případě porušenítohoto ustanovení je Objednatel oprávněn
1ižbez dalšíhoodstoupit od Smlouvy.
Veškerévěci, podklady a dalšídoklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a
nestaly se součástídíla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitelje Objednateli povinen tyto věci,
podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného
předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění
svých závazků ze Smlouvy.

XVlll. Pojištění

1.

Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy smlouvu na pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetí osobě (škody způsobenéčinnostíZhotovitele včetně škod
způsobených jeho pracovníky) v minimální výši 4 mil, Kč a udžovat tuto smlouvu na
pojištění v platnosti po celou dobu provádění díla.

2.

Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškerézávazky ztéto pojistné smluv pro
něj plynoucí a udžovat pojištěnídle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu
plněnídíla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů
pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předložív ověřené kopii Zhotoviteli
nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím
zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného
předání díla Objednateli, eventuálně potvzením pojišt'ovacího ústavu o zaplaceném
pojistném na toto období.

XlX.
1.
2.

Vyššímoc

Za vyššímoc se považují okolnosti majícívliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit, Jedná se např. o válku, mobilizaci,
povstání a živelnépohromy apod.
Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku
vzniku vyššímoci, strana, která se bude chtít na vyššímoc 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 vyššímoc,právo odstoupit od Smlouvy. Úěinnost
odstoupení nastává v tomto případě dnem doruóení oznámení.

XX. Společná ustanovení

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně

příslušnéčlánky společných ustanovení.
Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle Smlouvy jsou řádně a
věas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtupovinné strany ve prospěch
účtuoprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího
písemnéhosouhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu se v tomto případě
nepovažuje e-mailová zpráva,
Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné
a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či
nevynutitelným soudem či jiným příslušnýmorgánem, pak tato neplatnost či
nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy
nebo jejich částí.
Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžněčíslovanými
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být
obsaženy na jedné listině.
Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závéreěných ustanoveních Smlouvy
tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou ve výběrovém
řízení, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako Smlouvou.
Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a
místně příslušnýmiorgány Českérepubliky.
Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel
nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 6 měsícůode dne uzavření
Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by
odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé
smluvnístrany.

xxl.závěrečná ustanoveni

1.
2.
3.
4.

Smlouva nabývá platnosti a účinnostivden jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu
uzavřít. Stavební práce budou zahájeny ažna písemný pokyn Objednatele.
Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s povahou
originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdžípo jednom vyhotovení,
Sm-luvní strany se dohodly , že v případě zániku právního vztahu zaloŽeného Smlouvou
zůstávají v platnosti a účinnostii nadále ustanovení, z jejichŽ povahy vyplývá, Že mají
zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založenéhoSmlouvou.
Nedílnou součást Smlouvy tvoříjako přílohy Smlouvy, anižby k ní musely být připojenY:
Příloha č. 1.
Příloha č. 2:
Příloha č, 3:
Příloha č. 4:

5.
6.

Projektová dokumentace (příslušná dokumentace)
Položkový rozpočet
Harmonogram prací
Závazná nabídka Zhotovitele v předmětném výběrovém řízení

Pokud by bylo některé ustanovení Smlouvy V rozporu s Pokyny oPŽP, platí místo tohoto
ustanovení Smlouvy úprava Pokynů OPZP.
obě smluvnístrany potvzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, Že si Smlouvu přeČetlY, s
jejím obsahem soúhlasí,že Smlouva byla sepsána nazákladě pravdivých údajŮ, z jejich
biave a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým
podpisem, resp, podpisem svého oprávněného zástupce.
zhotovitel
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