NA

sMLoUvA

REALIZACT
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STAVBY

MUZEUM soKoLoV' p.o Kar|ovarskéhokraje
sesídlem:
Zámecká1,3560t Sokolov
tČo:
7205380|
bankovníspojení: Komerčníbanka
čísloúčfu:
|07-80748028710|00
zastoupený:
Ing. Michael Rund' ředitel organizace
registraceve veřejnémrejstříku(u registrovaných):
na stranějednéjako objednatel (dálejen ,,objednatel,,)
a

Společnost
''ARCGEO*
je ARCAD|SCz a,s', adresapro doručování
VedoucÍmspotečníken
je Geologická088/4,15200 Praha5, za
spo/ečnosÍ,,Á
cRG Eo" na základěplnémocijednajízástupcispolečnosti
ARcADls Cz a.s. podlezápisu
v obchodnÍmrejstříku,přÍpadněna základě plnémoci.

ARCADIS CZas.
sídlo:
Geologická988/4'|52 00 Praha
ICO:
41192168
DIČ:
CZ4II92|68
bankovníspojení: Komerční
banka,a.s.
číslo
účtu:
700ó931/0100
zastoupený:
Mgr. Petr Beneš,předsedapředstavenstva
Ing.Václav Hořejší,MBA, členpředstavenstva
Ing' PaveICermák,členpředstavenstva
Ing.Martin Šefrna'
projektoý manaŽerstavby
zapsanýv obchodním
rejstříkuvedeném
Městskýmsoudemv Praze,oddí|B, v|ožka992
GEOMONT GP s.r.o.
sídlo:
Škroupova
53,5370| Chrudimlll
ICO:
27538044
DIČ:
CZ2.7538044
bankovníspojení: Komerční
banka,a.s.
číslo
účtu:
43-2101740277/0|00
zastoupený:
Martin Mikan, jednatel
zapsanýv obchodnímrejstříkuvedenémKrajským soudemv Hradci Krá|ové,oddíl C,
v|ožka248|7
na straně druhéjako zhotovitel (dálejen ,,zhotovitel,')
j ako,,s mltnn í s trany,,)
(společně

stíanalz 23

uzAvíÍaií
ve smvs|uZákonač.89/20l2 Sb..občanský
ákoník. tutc,

smIouvu

o dí|o

na

reaIizaci

stavbv

dobýváním
cínuna ložiskučistá
,,Nápravaškodzpůsobených
. v k. ú.čistáu RovnéokresSoko|ov2. etapa.,
(dálejen ,'smlouva..)

I. Úvodní ustanovení
l.l

Zhotovitel pro|rlaŠuje,
žeje držitelemoprávněník ,,Prováděnístaveb včetnějej ich změn, udrŽovacích
pracína nich a jejich odstrariování..
a oprávněník hornickéčinnosti,,Zajišťování
a likvidace starých
důlníchdě|..má řádné lrybavení,zkušenostia schopnosti,aby řádně a včasprovedl dí|o d|e této
smlouvy.

1 . 2 Zhotovitelje vítězemveřejnézakázky vyhlášenédne 9.6.20l5 objednatelemjako vyhlašovatelem
veÍejrlézakázky ,,Náprava škod způsobených t|obývánim cínu na |ožisku Čistá - v k. ú. Čistá u
Rovné okres Soko|ov 2. etapa.. formou otevřeného řízení. Výběr vítěze veřejné zakázky t:y|
potvrzen rozhodnutíInRady Karlovarskéhokraje RK 758/07l|5.

II. Předmět smloury

2 . 1 Zhotovite| se touto smlouvou zavazuje provéstpro objednateleřádně a r,čas.na srůj náklad a
nebezpečí
sjednanédí|od|e článku|II. sm|ouvya objednatelse zavazujen proredenédí|ozapIatit
Zhotovite|icenu ve qýšia za podmíneksjednanýchve smlouvě.

2.2

Zhotovitel provede dílo dle článku III. smloulry tím, že řádně a včas dodá kompletnísta\ební.
montážnía dalšípráce, věehtě stavebníc|r
rnateriálů,v rozsahu a dle zadávacídokun]entace.této
sm|ouvy, obecně závazných právních předpisů, CSN' EN a ostatních noren]' a to včetněZaříZení
Sta\'eniště
a jeho ryklizení po dokončení
díla.

III. SpeciÍikace díla
_.i. I

jako ',Náprava škod způsobených dobýváním cínu na
Dí|enrse lozumí provedenístavby ozrračené
ložisku Čistá v k. ú. Čistá u Rovné okres Soko|ov 2. etapa.,, která je řešena projektovou
dokumentacíč.|3/|4lGM zpracovanou firmou Geomont GP s.r.o. v Chrudimi. Podk|adem pro
uzavřetrísmlouly je nabídkazhotovitele ze dne 29. čewna20|5 a zadávaci dokumentace na veřejrrou
zakázkl na akci ,,Náprava škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Či"tá - ' k. ú. Čistá u
Rovné okres Sokolov 2' etapa,,, ze dne 27.5.20|5 Zadávací dokumentace pro provedení díla,
specifikovanáv článkulII. odst. 3.2 písmenob) smlouvy, byla zhotovitelipředánajako podk|adpro
stanoveníceny díla, coŽ zhotovitel podpisem smlouqr stvrzuje.
pracía dodávek obsaŽenýchbud'v textovénebo
Přitorn p|atí,Že dílemje provedenívšechčinností,
qikazu
projektové
výlněr nebo ve výzvě více zájemcůrno
části
dokumentace
nebo
ve
ýkresové
veřejnou zakázku k podání nabídky na přednrětnouakci. Dílem jsou rovněŽ činnosti,práce a
dodávky, které rrejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaŽeny' ale o kterých
zhotovite|věděl, nebo podle svých odbornýchznalostír,ědětměl nebo mohl, Žejsou k řádnérnua
kvalihrírnuprovedenídí|a danépovahy třeba. Dí|o zahrnuje provedení,dodání a Zajištěnívšech
prací'sluŽeb,věcía dodávek,nutnýchk realizacidí|a'a \, tom zejména:
činností,

stÍ3ni ] l ]j

a)

b)
c)
d)

e)
f)
c)
h)
i)

j)

Zajištění
komplelníinŽenýrské
činnosti,dopracováníprováděcídokumentacedle zjištěných
skutečIrostí
a dopracováníásad organizace výstavby včetnějeho projednánís objednatelem,
přísIušnýmstavebnímÍrřadema dotčenýmiorgány státnísprávy;
zpracování detailního písemnéhoharmonogramu postupu prací provádění díla d|e této
smlouvy;
provedenípracía dodávek dIe předIoŽenéprojektovédokumentace,
za]išténízaÍízenístaveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho
)
likvidace;
provedeníávěrečného úklidu místaprovedenídíla d|e tétosrnlouvy
provedenídíla, včetněnávrhůprovozníchřádů,
dodání dokumentaceskutečného
zajištěníuloženílyěŽeného materiálua eko|ogickálikvidace stavebníchodpadůa doložení
dok|adůo tóto Iikvidaci, VčetněúhradypoplatkůZa toto uloŽení,likvidaci a dopravu;
označenístavby v souladu s pravid|y dotačníhoprogramu d|e smlouvy po celou dobu
realizace stavby,
uvedenípozemkůa komunikacípřípadnědotčených
výstavboudo původního
stavu,nebo do
stavu d|e podrnínek stavebního povo|ení, úk|id a vyk|izení prostor dotčenýchvýstavbou
současněs dokončenírn
dí|a:
zajištěnívýkonu činnostikoordinátora bezpečnostia ochrany zdraví při práci na staveništi,

to všev místěprováděnídí|ad|e č|ánkuV. odst.5.l smlou}ry,nelyplýá-li z povahyvěcijinak.
Dodávka díladIe předchozívětyjejako celek označovánajako',dí|o..'
Dílo bude provedeno v rozsahu,způsobema v jakosti stanovené:
a)
b)
c)

d)
e)

touto smlouvoul
projektovou dokumentacíoznačenoujako ,,Náprava škod způsobených dobývánim cínu
na |ožisku Čistá . v k. ú.Čistá u Rovné okres Sokolov 2. etapa...
zadávací dokumerrtací na veřejnou zakázkl na akci ,,Náprava škod způsobených
dobýáním cínu na |ožisku čistá - ' k. ú.čistá u Rovné okres Soko|ov 2. etapa... Ze dne
2 1. 5 . 2 0 1 5 1
nabídkouzhotoviteledílaze dne 29. června20l 5
obecně ávaznými právními předpisy. ČsN, aN. metodikanrivýrobcůpokud Ireodporují
právním předpisůma CSN a EN. a veŠkerými
písemnýmipokyny a podklady předanjmi
objednatelemzhotovite|ipodle smlouvy a případnýmipozdějšímizmětramishora uvedené
dokumentace,kterébyly rryvolány potřebami zjištěnýrniv průběhuprováděnídíla'
nebo zdůvodu rozhodnutíči opatřeníorgi{nustátníhostavebníhodohledu, příp. jinými
orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami
rrepředvídarrýnri' rozlrodnutílni, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky
kontrolníchdnů a prováděnýchzkoušeks tírn,Že objednate|je oprávněn upravit způsob
prováděnídí|a.

Dí|o bude provedenov normovéjakosti kvaIity d|e p|atnýchČSN spoužití|nl^ýrobkťr
nejv1Šší
kvaIitativnítřídyjakosti.
Zhotovitelje seznámen se skutečností,
Že údajeo inŽenýrskýchsítích,kterése nacházejí v nístě
prováděnídíla(viz č|.V. srnlouvy)ajsou obsaŽenyv projektové
dokumentaci,nemUsíodpovídar
skutečnosti.Vzh|edern k tomu se Zhotovitel zavazuje zabezpeěitprověření skutečného
stavu
před
inženýrských
sítí
zahájenítnprováděnídílase správci uvedenýchinžerrýrských
sítía součastlě
zajistitlyýčení průběhupodzenrních
či nadzerlníchsítítak,aby při prováděnídí|anedošlokjejich
poškození.
J.J

práce (p|nění),
Za nepředvídané
tj. práce nad rámec snl|ouvy,se povaŽujípouzetakovépráce a plrrění
Zhotovitele,kterénebyly součástířešenídodávky díla lyplývajícíhoze sm|ouvy,obecně ávazných
právníchpředpisů,ČsN, pN, stavebnÍho
povolenína prováděnídí|a,dohodnutého
rozsahua kva|ity
či ověřenétechnicképraxe nebo práce vyvolanézásadni změnou dodávky díla provedenéna zák|adě
poŽadavkuobjednateIea po uzavřenípísenrného
zv|áštního
dodatkuke smIouvě.
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Za nepředvídané
prácese nepovaŽují
zejména
prácea p|něníjinaksplňující
podmínky
sm|ouvyrra
nepředvídané
práce,o kterýchprokazate|ně
zhotovite|při podpisusm|ouvyvěděl nebo nemoh|
nevědětnebojejichŽprovedení
by|olyvoláno pouzeprodlením
zhotoviteles prováděrrín
dílanebo
prod|ením
s poskytováníIn
s nímspojených
plnění,za kterézhotovitelodpovídá
neboprácea plnění,
která jsou důsledkern
vadnéhoplněnízhotovitele,a dá|e i prárcea plnění,kteréjsou v sou|udus
řešeníInprovedenídíla a projektovédokumentacenebo pravomocnýlnstavebnímpovo|enímna
provedení
dí|a,a tatopouzeZpřesňují.
3.4

J.)

Změny dí|avčetně
ceny a doby p|nění,
budou-|izrněnouovIivněny,kterésplňujípoŽadavky
čl.IIl.
odst. 3.3 smlouvy, musíbý specifikoványv písemném
dodatkuke sm|ouvěa pro zhotovitelese
stanouávaznými vždyodedneúčinnosti
příslušného
písernného
dodatkusmIouvy.
Snluvnístranyse qýslovnědohod|y,ženormyČSN,EN, uvedené
v projektové
dokumentaci,
budou
pro realizacidanéhodílapovažovat
obě smluvnístranyza závaznév p|némrozsahu.
IV. Doba p|nění

4.1

Zhotovite|
se zavazujedílořádněprovést
ve thůtě
nejpozději
do 3l.l0. 2025

4.2

Smluvnístranyse dohod|y,
žedílobudeprovedenojako
celek,a to v následujících
termíneclr:
termínpředánístaveniště
zhotoviteIi
zahájení
provádění
díla
dokončení
prací

I.8.201
5
1.8.2015
31.10.2025

Rozsah ročních prací bude záviset na výši uvolněných finančních prostředků od
poskytovatele dotace v daný rok, kteý se přiděluje a schvaluje kaŽdý rok jednotlivě vŽdy na
základě výsledků předchozího roku. Jeden pracovní rok trvá od l. dubna do 3l. října.
Provedenímdíla se rozumíúp|né
dokončení
dí|aprostéhovšechvad a současněřádnéprotokolární
předánídí|azhotovitelemobjednatelidle článkuXIl. smIouvy.

Smluvní strany se dohodly, Že případnévícepráce,jejichŽ finančníobjenr (v cenách bez DPH)
nepřekročíl0 % (slovy: desetprocent)ze sjednanéceny za provedenídí|a(bez DPH), nebudoumít
v|iv na termít ukončenídí|aa dílo bude dokončenove sjednanémtermínudle sm|ouvy,pokud se
smluvnístranyvýslovněpísemněnedohodnouj inak.

4.4

Snrluvnístranyse dohodly,Že dí|obude provedenojakoceIek.

4.J

SmIuvnístra|]yse dohod|y,že celková doba provedenídíla čijednot|ivédí|čílhůtystanovené
1outo
sm|ouvoupro dílčíplněnídíIase prod|ouŽío dobu, po kterou netnohlobýt dílo' čijeho dílčíčásti,
prováděny vdůsledkůokolnostívy|učujících
odpovědnostve smys|u ustanovení$ 29l3 a nás|'
zákona č. 89/20l2 Sb., občanskýzákoník.odpovědnost nely|učujepřekáŽka,která vznikla vdobě,
kdy jiŽ by| zhotovite|v prod|enís p|něnírnsvépovinnostinebo vznikla v důs|edkuhospodářskýchči
organizačních
ponrěrůzhotoviteIe.

4.6

Před dobou sjednanou pro předání a píevzeÍídí|a dle č|ánku IV. odst. 4'l této sm|ouvy není
objednate|povinenod zhotoviteledí|o,čikterouko|ijehočástpřevzít.

4.7

ZdrŽi|i se prováděnídíla v důs|edkudůvodůvýIučněna straněobjednate|e'rná zhotovitelprávo na
přiměřenéprod|ouŽení
doby p|něnídí|ačijeho ěáSti' a to o dobu. o kterou bylo plněnídí|; čijeho
částitakto orodIouŽeno.
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V. Místo prováděnídí|a
5.1

panrátce
Zhotovite|
dílov Národníku|turní
se zavazujeprovést
doluJeroným,kteý se nachází
v obci
Cistáa katastrálnírn
Cistáu Rovné.
úzerní

5.2 Zhotovitelprohlašuje,
Že se dostatečně
seznámils faktickýmstavema technickoudokumentací
stavu

místaprováděnídí|aa staveniště
a Že nezjistil,ani pod|estanovisekjírn přizvanýchodborně
způsobilýchosob, žádnépřekážky'kteréby zhotoviteli:bráni|yv uzavřenísmlouly nebo kteréby
provedení
vedlyk nemoŽnosti
díladIesmIouvy.
VI' Cena a způsobjeji úhrady

6.1

Smluvnístranyse dohodlyna ceně,tzn.ceněmaximální'
za provedení
dí|a,ve výši:
Cena bez DPH

46 692254'-Ké

(slovy: čýřicet šestrni|ionůšestset devadesátdva tisíc dvě stě padesát čtyři korun českýchbez DPH)
DPH

9 805373..Kč

(s|oly: devětmilionůosm setpět tři stasedmdesát
tři korunčeských)
Cena včetněDPH

56 497627..Kč

(slolry: padesát šestmilionů čtyři sta devadesátsedm tisíc šestset dvacet sedm korun českýclrvčetně
DPH) (dálejen ,,cena..nebo ..cenaza provedenídíla..).
o-1,

V ceně jsou Zahrnuty veškerénáklady zhotovitele, které při p|něrrísvého závazku d|e smlouvy
vynaloŽí(zejménanáklady na materiál,energiea médiapotřebnák rea|izacidíla,dopravníopatření.
odvoz a uloženíodpadu, dopravu, úklid, vybudování, udrŽování a vyklizení stavenišlě, lryýčení
inženýrskýchsítídIe podkladůpředaných objednateIem,geodeticképráce, nákIady na sIuŽby,atest;'
práce
materiá|ů,
veškeré
zkouškya revize,měření,testovacíprovoz,činnostkoordinátorabezpečnosti
d|e zák' č. 30912006 Sb. apod.)' včetně zapoětení Íezerv na úhradu nepředvídatelnýchnák|adů
vyp|ývajícíchz rizik u akce tohoto charakteru obvyklýclr. Cena nebude po dobu do ukončenídíla
předmětem zvýšení,pokud tato smIouva výsIovně nestanovíjinak. Zhotovitel prohlašuje,Že všechny
technické,finanční,Věcnéa ostatnípodmínkydíla zahrnul do kalkulace ceny. Zhotovite|ýs|ovně
proh|ašuje,
že součástí
ceny jsou i veškerénák|adyspojenése splněnín podrnírrek
stavebníhořízení
jiných povoleníčijiných rozhodnutíorgánůveřejnésprálry.
čizískánítn

o.J

objednatelemnebudouna cenu poskytovánajakákoli p|něnípřed zahájenímprováděnídí|a.Smluvni
strany se vzájemrrě doltodly, že cena bude lrrazena objednate|ern průběŽně v níŽe uvedených
tennínech, a to na základě dí|číchfaktur vystavených zhotovite|em ve smys|u a za podrnírek
stanovených sm|ouvou a předaných objednateli. Vystavené dí|čífaktury budou zahrnovat daň
z přidanéhodnoty.
Podkladern a podrnínkoupro vystavení řádné dí|čífaktury bude písemný, odsouh|asenýa
objednate|em podepsaný zjišťovacíprotoko| provedených prací a dodávek (dále jen ,,zjišťovací
protokol..) ke dni vystavení té kterédílčífaktury zpracovaný podle jednotlivých částínabídkol"ých
rozpočtů.Do pahrácti dní po řádném protokolárnírn předání a převzetí díIa bude zhotovite|enr
vystavenaa objednate|ipředána konečnáfaktura na zbývajícíčástceny doposud neuhrazenouna
základě dí|číchfaktur. V případě' Že součástíkonečnéfaktury bude úhradaprací a dodávek, které
objednateIdosudneodsouhlasilanepodepsa|,
budejej í součástí
izjištbvacíprotokol.

6.4

V kaŽdé dílčíi v konečnéfaktuře zhotovite| uvede fakturovanoučást ceny bez DPH a DPH
sta|]ovenou
ve smys|uákona č.235/2004Sb., o dani z přidanéhodnoty,v p|atnémznění(dále jen
,,zákono dani..).KaŽdá dílčíi konečnáfakturabude mítsp|atnost2| kalendářníchdníode dnejejího
řádného předání objednateli. KaŽdá dí|číi konečná faktura d|e tohoto č|ánku stn|ouvy bude
obsahovatná|eŽitostidaňovéhodokladu stanovenézákonem o dani a zákotletnč. 563/|99l Sb.. o
účemictví,
v platnénrznění.V případě,Že fakturanebudeobsahovatsprávnéúdaječi bude neúplná.
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/-

je objednateloprárrrěnfakturuvrátit ve lhůtědo datajej í sp|atnostizhotoviteli.Zhotovite|je povinen
takovou fakturu oprarit. ab) splňovala podmínkyStano\,ené
v tomto odstavci tohoto č|ánkutéto
smlouvy'LhůtasplatnostiběŽíu opravenéfakturyod Začátku.
6.5

Veškerévícepráce'znrěny.doplrikynebo rozšíření,
kterénejsousoučástí
díladle sm|ouvya součástí
ceny, musí bý vŽd;, před jej ich rea|izacípísemněodsouhlasenyobjednate|emvčetnějej ich ocenění.
Pokud zhotovite| pro\,ede některéZ těchto prací bez potvrzenéhopísemnéhododatku srn|ouly, má
objednatel právo odrnítrroutjejich úhradua cerra za jejich provedeníje součástíceny za provedení
díla.

6.6

Na základě písernnéhosoupisu víceprací,odsouhlasenéhooběma smluvními stranami, dop|ní
Zhotovite|jedrrotkovéceny v té ýši, kterou použil pro sestavenínabídkovécerry (viz nabídkové
rozpočty,kterébyly součástínabídky).Nebudou.li práce či věci pouŽiték provedenídíla, kteréjsou
předmětem víceprací,ocetlěny v rozpoětu Zhotovitele, budou se oceňovat d|e aktuá|níhoceníku a
m e t o d i k ys p o l e č n o sUt iR S P R A H A . a . s . .| Č o :4 . 1 | | 5 6 4 5 .
Vynásobením jednotkových cen a mÍložstvíprovedených měrných jednotek budou stanoveny
zák|adnínáklady, rovněŽ pak analogicky s podmínkamikalkulace uvedenýrniv nabídce,náklady
souvisejícís umístě|]ín
stavby (ob\yklý pojern:VRN _ vedlejšírozpočtové
náklady).Daň z přidarré
hodnotybude dopočtena
d|e platnýchpředpisův době zúčtování.
Zhotoviteli zaniká jakýko|iv nárok
jestliŽe
jejího
písernněneoznální nutnost
překročenía vrýšipoádovanélro zvýšerrí
na zv.ýšeníceny,
ceny bez zbýečnéhoodkladu poté,kdy se ukáza|o, že1e zýšení ceny nelryhnute|né.
Toto písemné
oznámení však nezakládá právo zhotovitele na z{šení ceny. Zvýšení ceny je moŽné ponze ZA
podrnírrek
danýchtouto smIouvou.

6..1

objednate| si lryhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tornto případě bude cena
únrěrněsníŽenas pouŽitílrrcen z nabídkových rozpočtů.Nedojde-|i rnezi oběma stranalni k dohodě
při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovite| oprávněn
fakturovatpouze práce, u kteých nedošlok rozporu.

ó.8

SmIuvnístranyse dohod|y'Že v případěprohlášeníinsolvencena majetekzhotoviteledle zákona č'
jeho řešení(insolvenční
18212006Sb., o úpadkua způsobech
zákon),v platnémzněnínebo zamítnutí
prohlášení
návrhuna
insolvencepro nedostatekrnajetkudlužníka(zhotoviteIe):
a)

před řádnýIn předánímdíla Zhotovite|emobjedrrate|i
poskytujezhotovitelobjednate|islevu
Zceny ve výši rozdílurnezi cenou (viz článekVl. odst. ó.l smlouvy) a částkouuhrazenou
objednate|em do okanržiku prohlášeníinso|vence na majetek Zhotovitele, nebo Zamítnutí
návrhuna proh|ášení
insolvencepro nedostatekmajetkudluŽníka(zlrotovit€ l e);

b)

po řádnérnpředání díla zhotovitelemobjednate|i(viz článek XII. sm|ouvy),avšak před
uplynutírrlzáruční doby dIe č|ánku XIII. smIouvy, poskytuje ZhotoviteI objednateIi,
v případě poskytnutí finanční záruky (iistoty) složením finarrčrríchprostředků rra účet
objednatele,s|evu zceny (viz č|ánekVI. odst. 6.l sm|ourry)odpovídajícízbývajícírn
finančníIn prostředkům na účtu objednate|e, kde je složena finanční áruka ke dni
předcházejícírnu dni prohlášeníinsolvence'tj. cena se v důs|edkuuplatněníslevy sniŽujeo
částkuve výši odpovídajícízt:ývajícílllfinančnímprostředkůmna účtuobjednatele, kde je
s|oženafinančnízáruka ke dni předcházejícímu
dni prohlášeníinsolvence. Sleva bude
(istota)
up|atněnatak, Že finarrčrrí
záruka
d|e č|ánku XXI. této srnlouvy již nebude
\lplacena zhotoviteli.

6'9

plnění'nemá v|iv na up|atnění
práva objednatelezvad dí|a.
Úhrada ceny, aťjiŽjako ce|kučidílčích

6.l0

Srnluvníslrany tétosmlouvy se dohod|y,Že je zhotovitel,coby poskyovatel zdanitelnéhoplnění,
povinen bez zbytečnélro
prodlenípísemněinformovatobjednate|eo tom, Že se stal nespo|ehliým
plátcem ve smys|ttustanovení$ l0óa zákona č,23512004Sb., o dani z pÍidané
hodnoty,v platném
jen
znění(dále
,,zákotro DPH,.). SmIuvnístranysi dále společněujednaly,Že pokud objednateIv
průběhup|atnostitohoto smIuvrríhováahu ;ra základě infonnace od zhotovite|eči na základě
v|astníhošetřenízjistí,Že se Zhotovite|staInespolehlivýrnplátcen ve smys|u$ |0óa zákona o DPH,
stÍana6 z 23

souh|asíobě smluvní stran),s tím' Že objednateluhradíza zhotoviteledaň z přidanéhodnoý z
takovéhozdanitelnéhoplněnídobrovo|něsprávci daně d|e $ l09a citovanéhoprávníhopředpisu.
Zap|aceníčástkyve výši daně objednate|em
správci daně pak bude cena dle tétosm|ouvysm|uvními
považovátro
za
splnění
závazku
stranami
uhraditsjednanoucenu, resp.její část.SrnIuvnístranysl V
této souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnostpři vzájemnérnposkytování informací
poádovaných ákonem o DPH. Zhotovitel současně souh|así s tím, Že je povinen objednateli
nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku ap|ikace institutu ručeníze strany správce daně.
SmIuvnístrany se dohodly, Že objednate|bude hradit sjďnanou cenu pouze na účetzaregistrovanýa
zveřejněnýve smyslu $ 96 odst. 1 ákona o DPH.
VII. Součinnost smIuvních stran

7.1

smIuvní strany se zavazujívyvinout veškeréúsilík lytvoření potřebných podmínekpro rea|izaci dí|a
d|e podmínek stanovenýchsmlouvou, které vyplýají zjejich smluvníhopostavení'To platí i
v případech,kde to nenívýsIovně stanoveno ustanovenímsmloulry'

'7.2 Pokud jsou kterékoli ze sm|uvních stran znátny skutečnosti,kteréjí brání nebo budou bránit, aby
neprodIeněpísemnědruhésmIuvnístraně.
dostálasvým smIuvnímpovinnostem,sdělítuto skutečnost
Sm|uvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci sl"ých možnostívšechny oko|nosti'
kteréjsounajejich straněa kterébránísplněníjejichsmIuvníchpovinností'

7.3

Zhotovitel se zavazuje, že na zÁk|aděskutečnostíZjiŠtěnýchv průběhuplněnípovinnostídle sm|oulry
navrlrne a provede opatření směřující k dodrŽení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění
smlouvy, kochraně objednatele před škodami, ZÍrátami a zb}.tečnýmiqýdaji a Že poskytne
objednateli a jinýrn osobám zúčastněnýmna provádění díla veškerépotřebnédok|ady, konzultace,
pomoca jirrou součinnost.
V||I. Prohlášení' práva a povinnosti smluvních stran

8.1

ZhotoviteI prohlašuje,Že:
_ neníjakoprávnickáosobav |ikvidaci;
_ není proti něnlu vedeno inso|vetrční
řízeníve smys|uzákona č' 18212006Sb., o úpadkua
jeho
způsobech
řešení,
v platnémzněnía takovéřízenínebylo zastavenoči zrušenoz důvodu
nedostatkumajetku zhotovitele a dále není před|uŽenči neschopen plnit svésplatnézávazky
vůčisqim věřite|ůrn;
_ uzavření (uzavřerrím)tétosm|ouvy neporušísprávní rozhodnutísoudů,rozhodce či rozhodčí
instituce ani orgánu státní správy Českérepubliky, neporušíustanovení Žádné dohody'
smloulryčij inéhoujednání,kteréuzavřel se třetíosobou,nebudernítza následekújmurrebo
poŽadavek na sp|aceníjakéhokoli správního poplatku, dotací nebo jiného závazku
orgárry zhotovitele,neexistujenic, co by bránilo
Zhotovitele,by|o schváleno přís|ušrrýrni
zhotoviteli uzavřít tuto smlouvu, zejrrrénajakéko|i rozlrodnutí soudu, rozhodce či
arbitrážníhoorgánu (např. předběŽnéopatření)nebo rozlrodnutísubjektu veřejnésprávy;
_ neučinilnic, at'jiŽ sám anebo za spolupráceči prostřednictvírn
třetíosoby, co by orneziloči
znemoŽniIodosaŽeníúčeIu
tétosmlouVyl

8.2

ZhotoviteI se zavazlje, Že objedrratelibezodkIadněpo vzniku takovéskutečlrostipísernněoznání:
_ podánínávrhu na prohlášení
úpadkuna Zhotoviteledle zákona ě. |8212006Sb., o úpadkua
jeho řešení,
v pIatnérn
znění;
způsobech
- vstupzhotoviteledo likvidace;
.
sp|něnípodrnínekprolrlášení
úpadkuzhotovite|e'tj.zejménažezhotovite|jepřed|uŽenarrebo
it-tsolventtrí;
_ změny v majetkovéstruktuře Zhotovitele,sýimkou
zrněny majetkovéstruktury' která
představuje běžnýobchodnístyk;
- rozhodnutío provedenípřerněnyzhotovitele,zejménafírzí,převodemjmění na spo|ečníka
či
jiných
provedení
organizačních
rozdělením,provedenízměny právní formy Zhotovite|eči
zněn:
stra a 7 r ll

_
_
-.

omezeníči ukončenírýkonu činnostizhotovite|e,která bezprostředněsouvisís předrnětem
tétosmlouVyl
rozhodnutío za|oŽeníobchodníkorporacezhotovite|emči účastina podnikáníjiné osoby
zhotovitele;
všechnyskutečnosti'
kteréby mohly mít v|iv na přechod či vypořádánízávazkůzhotovitele
vůčiobjednatelir,yplýajícíchz tétosmlouvy čis touto smIouvousouvisejících;
rozhodnutío zrušeníZhotovitele
)

Zhotovitel se zavazttje při provádění díla dodržovat platné práVní a ostatní předpisy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví píi práci, dále hygienické a protipoŽární a jiné obecně závazné
předpisy, cSN' EN a rozhodnutí orgánů veřejné sprály, zejmérrapak stavebrrípovolení, včetně
vymezenípodmínekhIučnosti,doby prováděnístavebníchpracíapod. Zhotovitel navrhne objednateli
osobu, která bude na staveništivykonávat činnostkoordinátora bezpečnostia ochrany zdraví píi práci
na staveništi. Zhotovitel zajistí vyvěšení potvrzeného Oznámení o zahájení prací na staveništi
v souladu s podrnírrkami
$ l5 odst. | 7Ák. č.309/2006Sb' v p|atnémzněnípo celou dobu realizace
díla včetnějeho průběŽné
aktualizace. Dá|e zhotoviteI zajistízpracováníPlánu bezpečnostia oclrrany
zdraví při práci a tento předložíobjednateli do 30 pracovníchdní od podpisu smlouql. V pr.ůběhu
rea|izacedíla dle smloulry bude veden deník se áznamy o jednáních ve věci působnostikoordinátora
bezpečnostipráce mezi zhotovite|em a urěeným koordinátorem bezpečnostipráce na této stavbě.
Tento deníkbude objednateIik dispozici na stavběve stejnémreŽimujako stavebnídeník.

8.4

Zltotovitel se zavazuje zac|rovávat staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběŽně na své
nákIady odpady a nečistotyvzniklé prováděnílndí|a.Současněse Zhotovitel zavazuje zajistit obecnou
bezpečnostvěcí a osob v místě staveniště.Zhotovite| se zavazuje v předstihu minimá|ně 7
kalendářrrích dní informovat objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají omezení
objednatele V místě stavby a vjejím okolí, dále zhotovite| v této souvis|osti objednateli rravrhne
opatřeník eIiminacitěchtoomezenía projednáje s objednateIem'

8.5

objednateIjeoprávněnprovádětcenovoukontroIuv průběhuprováděnídílaa uváděnídokončeného
díla do provozu a kontrolu prováděnízávěrečného
vyúčtování
díla.Všichni účastníci
sm|ouvyjsou
povinni vytvářet dostatečné
podmínkypro prováděnícenovékontroly.

8.6

ZhotoviteIprohIašuje,
Že před podpisemsmIoulryřádně překontrolovalpředanémateriálnípodkIady
a dokumentacia řádně prověřil rnístnípodmínkyna staveništia všechnynejasrrépodmínkypro
rea|izacidí|ačijeho částisi q'jasni| s objednate|em
nebo místnímšetřením.

8.1

ZhotoviÍeIse zavazuje, Že zajistíprováděnídíla tak' aby prováděnídí|a:
a)
b)
c)
d)

vco nejmenšímíře omezovalo oko|í staverriště
či jiných oko|nícltdotčenýchpozernkůči
staveb;
neobtěžovalotřetí osoby a okolní prostory zejménah|ukern,pachem, emiserni,prachem'
vibracemi,exhaIacemia zastíněIrím
nad mírupřiměřenoupoměrům;
nemělo nepřiměřenýnepříznivývliv na Životníprostředí,včetněrlinirna|izacenegativních
v|ivťrna okolístaveniště;
bylo zabezpečenopro činnostkaŽdéprofese odbornýrndozorem zhotovite|e,který bude
garantovat dodrŽovárrí techno|ogických postupů. Totéž p|atí pro práce subdodavate|ů.
ZhotoviteIosobouodpovědnouza
odbornou úroveňrealizovaného
dílajako celku zabezpečí
RČ, autorizovanottosobou v oboru
odbornévedeníprováděnístavby _ jméno, příjrnerrí,
podzemnístavby- hornická činnosta činnostprováděnáhornickýmzpůsobenr'
Tato odpovědnáosoba potvrdístavebnídeníkpřed zahájenímpracína provedenídí|aa po
podpisu,
dokoněenídíla otiskem svéhoautorizačního
razítkaa připojenímv|astnor.učního
souhlasuobjednateIetrelzeprovést
dá|e průběŽněv průběhurealizacedíla. Bez písenrtrého
znrěnu odpovědnéosoby. Zhotovi|e|zabezpeěi' Že odbornépráce a činnosti'která nemá
zapsány ve svém obc|rodnímrejstříku nebo Živnostenskémlistě, provede subdodavatel
s odpovídajícíodbomou způsobilostí.DokIady o odborné způsobilosti subdodavatele
předloŽí zhotovite| objednate|i před zahájenírrlprací a dále na vyžádáníobjednatele
průběžně
v průběhurea|izacedí|a'
stranall r 23

8.8

Zhotovitel se zar,azujepísemněupozornit objednatelena nevhodnost,případně nepřípustnost
podkladov.ých
materiálů'pokynůa r,ěcí,kterému byly předány objednate|em,
nebo objednatelem
jakost
poŽadovaných
provedení
zrněn,at'j iŽ z h|ediskadůsledků
a
dí|a
rozporu
na
či
s podkladypro
uzavřenísm|ouvy,ustanoveníminebo rozhodnutíIni
orgánůveřejnésprávy či obecně závazlýni
právnímipředpisy,ČsN' pN čijinými rrormami.
V případě,
Že objednatel
bude,i přes upozornění
zhotovitele,trvat na uŽitípodkladoých materiálů,pokynůa věcí, kteréby|y zhotovite|ipředány
je zhotoviteloprávněnodmítnout
jejicli plněnípouze tehdy,pokud by se jejich
objednatelern,
splněnímmoh| vystavitsprávnímuči trestnímupostihu.Svá upozornění
ZapíšeZlrotovite|do
stavebního
deníku.

8.9

Zhotovite| se zavazuje uschovat a archivovat veškerou dokumentaci (zejména pak projektovou
dokumentaci, stavební deníky, korespondenci s objednatelem a subdodavate|i) spojenou
s prováděrrírndíla d|e srnlouvy po dobu alespoň deseti let ode dne finančníhoukončenídíla
(projektu).Pro úče|ytéto smloulry se dnern finančníhoukončeníprojektu rozumí den l. |edna
po roce' ve kterémbyla provedenaposledníp|atbav rámci projektu.
kalendářníhoroku nás|edujícího

8.l0

Zhotovitel se zavazuje urnoŽnitobjednate|i,poskytovatelidotace, Ministerstvu pro místnírozvoj
ČeskérepubIiky, Ministerstvu financí České repubIiky, auditnímu orgánu, Evropské komisi,
Evropskémuúčetrrímu
dvoru, Nejvyššímukontrolnímuúřadu. Uřadu pro ochranu hospodářské
soutěžea dalšímoprávněným orgánůmči subjektůmveřejnésprávy čijimi urěeným třetírnosobám
kontrolu dokladů souvisejícíchs realizací díla' a to alespoň v rozsahu a dle ustanovení zákona č.
320/2001 Sb., o finančníkontrole, v platnétnznění.

8.l1

objednatel neudělil zhotovite|i Žádné oprávnění najímatjakékoli osoby jménem objednate|e.
Současrrěsmluvní strany dohod|y' Že kaŽdá osoba zaměstnanánebojinak ryužívanázhotoviteIernpři
prováděnídíla (např. subdodavate|sky)bude p|acenaZhotovitelem a bude povaŽována pro úče|ytéto
smloulry za zaIněstnanceZhotoviteIe.

8.l2

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti dnů poté, kdy k tornu bude objednate|enr
písemně lyzván, veškerépokuý či další sankce, které byly objednateli vyrněřeny pravontoctlýnr
rozhodnutímorgánů veřej né správy v souvis|osti s porušenímpovinností zhotovitele stanovenýclr
touto smlouvou či obecně závaznýni právrrími předpisy při prováděnídí|a.Uhrada bude provedena
na účet
objednateleuvedenýv písemné
výzvě.

8' l3

objednatelje oprávněnvykonávatv rnístěprováděnídílatechnickýdozor stavebníka(objednate|e)
a
vjeho průběhuzejrnéna
s|edovat,zdajsou práce prováděnydle projektu,technickýchnorenrajiných
právníchpředpisůa v souladu s rozhodnutímorgánůveřejnésprár,y.Na nedostatkypři prováděnídíla
upozornízápisentve stavebnímdeníku.objednate|je oprávněndát pracovníkům
Zhotovitelepříkaz
k přerušenípracína provedenídí|a'je-li ohroŽenabezpečnostprováděnéstavby,Život nebo zdraví
osob pracujících
na stavběpři prováděnídílačitřetíchosob.

8.l4

j ílrrŽ
Zhotovitelje povinenpředatobjednate|iseznamsubdodavatelů,
ve kterérnuvedesubdodavatele,
za plněnísubdodávkyuhradi|více neŽ 10oÁz ce|kovésjednanéceny. ZhotovitelpředloŽíobjednateli
tento seznamsubdodavatelů
nejpozdějido 60 dnůod splrrěnísmlouvy, tlebo28. únoranás|edujícího
kalendářníhoroku v případě,Že p|něnísrn|ouvypřesahujel rok.
Má-li subdodavate|fonnu akciové spo|ečnosti,je povinností ZhoÍovitelezabezpečit'aby přílohou
seznamusubdodavatelů
byl i seznamv|astníků
akcií,jejichŽ souhrnnájmenovitá hodnotapřesahrrje
l0% zák|adníhokapitálu, lyhotovený ve |hťrtěnejdé|e90 dnů před dnetn předloŽerríseznatnu
subdodavatelů.
IX. Stavebnídenik

9.1

Zhotovite| se zavazuje ode dne předání staveništěobjednatelemZhotoviteli vést star,ebnídeník
alespoň vjednom originá|e a dvou průpisech.Na stavbě bude veden pouze jeden stavebnídeník.
vedený zhotovitelenra budou v něm zaznanlenáván1,
veškeréskutečnostio průběhuvšech prací.
včetněprací subdodavatelů.
Do stavebníhodeníku bude Zhotovitelzapisovat vŠechn1'
skutečnosti
slrana9/li

stalrovené
ákonem a současněvšechnyskutečnostirozhodnépro p|něnípodmínektétosrnlouvy,
jakož izměny hannonogramupostupuprací.Stavebnídeníkbude uloŽen na stavbě a bude obělna
stranám kdykoliv přístupnýv době realizace jakékoli činnostizhotovitele na staveništi.Zhotovitel je
povinen vést stavebnídeník v souladu se zákonenr ě. |83/2006 Sb., o úzernnímplánování a
stavebnÍn řádu (stavební zákon), v platnérn zrrění (dále jen ,,stavební zákon.,) a vyh|áškou
Ministerstva pro místnírozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v p|atnémznění Deník bude
vedendenněa obsahujezejména:
)
_ údajeo převzetístaveniště,zahájeníprací
_ ú d a j eo p o č a saío t e p l o t ě
_ údajeo postupu prováděných pracís jeho odůvodněním
_ přerušení
nebo zastavenípracís jeho odůvodněním
- údajeo výskyu spodnívody, údajeo čerpání
_ údaje o ýzvě ke kontrole prací' které budou zakryý nebo da|šímpostupem prací se Stanou
po l"ýzvě
nepřístupnými,
kontrolyobjednatelenásIedující
. veškeré
skutečnosti,
kterémajínepříznivývliv na p|ynu|ýprůběhpracía plněnísm|uv
_ odclrylky od dokumentace_ zdůvodněnía všechnaujednánírnezi zhotovite|ema objednaterem,
která se stala při prováděníprací'důvodypro provedenípracíneobsaŽenýchv dokumentaci
_ poŽadavky objednate|e zvlášť pokud jde o odstranění ávad a lhůty, ve kteých mají být
odstranětry.Přitorn je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele.
- zÁznamy o provedenýc|rkontrolách stavby orgány státníspráry
_ závaŽné události pro práce a škody způsobenépovětrnostními vlivy a Žive|nými pohromami,
včetněškodzpůsobenýchzhotovitelem a pokud možnotéŽvyčíslenínárokůz těchto škod.
Zhotovitelje povinen nejménějednou za ýden předatobjednateliprůpiszáznamuv deníku.Nebude.
Ii objednateIsouhlasit s obsahem zázlaml, je povinen sdělit písemněsvénárnitky zhotoviteli do pěti
pracovníchdnůode dne doručení
záznamu,jinakse mázato, žes obsahemzáztamu souh|así.

9.2

Stavebnídeník d|e předchozíhoodstavcesm|ouql povede odpovědnáosoba d|e č|.VIII. odst.8.7
písm. d). V případě změny osoby Zhotovitelem pověřenék vedení stavebníhodeníku rnusí bý.ttato
skutečnost
bezodkladněuvedenave stavebnímdeníku'

9.3

Zhotovite|je povirren u|oŽit průpisdenrríchzáznamůve stavebnítndeníkuoddělenéod originá|u tak,
aby byl k dispozici v případě ztráý či zniěení originálu stavebníhodeníku. Stavebnídeník musí být
uložentak, aby byl vŽdy okamŽitěk dispozici objednatelia orgánustátníhostavebního
dozoru.

9.4

Dennízáztramyse do stavebníhodeníkuzapisujítak, Že se píšído knihy s očíslovanýIni
listy jednak
pevnýrni,jednat perforovanýmipro dva oddě|itelnéprůpisy.Perforovanélisty se očís|ují
shodně
s listy pevnýrni. Denní záznatny oprávněná osoba zapisuje čitelně každý den, kdy byly práce
provedenynebo kdy nastaly skutečnosti,
kteréjsou předrnětemzápisu. V denníclrzáznatnechnestní
být lynechána voIná místa.

X. Staveniště a jeho zařizeni

1 0 I.

objednatel protokolárněpředá zhotoviteli staveništěvčetněmístapro prováděnídíla nejpozdějido
objednate|ern
tennínudIe čl. IV. odst.4.2 sm|ouvy.o předáníStaveniště
zhotovite|ibude sepsán
písemnýprotoko|,kteý bude Vyhotovenve dvou stejnopisech,bude podepsán oběnta snrluvními
stranamia kaŽdásmluvnístranaobdržípo jednornstejnopise.
Při předání Staveništěbude objednatelemprovedetropředánídok|adůo staveništi.Soltčasněbude
podobě
zhotovite|ipředáno I paréprojektovédokunrentacev Iistinnépodoběa 1 pare v e|ektronické
a stavebníoovolení.
Staveništěnrse pro írčelysnl|ouly rozumí místo určenék prováděrrídíla d|e sn|ouvy a da|ší
pozemky a prostory určené
ve srnyslu podrnínekstavebníhopovolenía snrlou''ry.Staveništěbtlde
\ymezeno protoko|erno předánístaveniště.
Při pŤedání
star'eniště
bude objednatelerrr
určenzpttsotr
napojenínazdroj vody, elektřiny apod.
s l r i r n al ( l z l l

l0.2

Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovite| je povinen denně
odstraňovatna své nák|ady odpady a nečistotyvznikléjeho činnostíči činnostítřetíchosob na
staveništi,
technickýmičijinými opatřenírnizabraňovatjejich pronikánímimo staveniště.
ZhotoviteI
práce.
se dále zavazuje dodržovatpokyny požárníhodozoru a dozoru bezpečnosti

l0.3

Zhotovitel bude mít v průběhu rea|izace a dokončování předmětu díIa na staveništi ýhradní
odpovědnoslza:
;
a)
b)

c)

zajištěníbezpečnostivšech osob oprávněných k pohybu na staveništi,udržovátrístaveniště
v uspořádanémstavu za účelempředcházenívzniku škod;
zajištění veškerélroosvět|ení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpeěnostních a
dopravníchopatřenípro ochranu staveniště'materiá|ůa techniky vnesených zhotovitelem na
staveniště,jakoŽ i odpovědnost n zAjištěníopatřerrípro zabezpečenibezpeěnosti si|niěního
provozu v souvislosti s omezeními spojenými s rea|izací dí|a a za osazení případného
dopravníhoznačenívčetnějeho údržbya čištění;
provedení veškeých odpovídajícíchúkonůk ochraně Životního prostředí na staveništi i
mimo ně a k zabráněnívzniku škod Znečištěním,
hlukem' nebo zjiných důvodůryvolaných
a způsobenýchprovozní činnostíZhotovitele, likvidaci a uskladňování veškeréhoodpadu,
vznikajícíhopři činnostiZhotovitele,v souladus právnímipředpisy.

l0.4

Zhotovitel po ce|ou dobu rea|izacedíla zodpovídá za zabezpečenístaveništěd|e podInínekvyhlášky
Ceského úřadu bezpečnostipráce. Zhotovite| v plné míře zodpovídá za bezpečnosta ochranu zdraví
všech osob V prostoru staveništěa zabezpečíjejich lybavení ochrannými pracovními pomůckami.
Dá|e se zhotovite| zavazttje dodrŽovathygienicképředpisy-

l0.5

Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště,zaíízenístaveniště,veškerou dopravu, sk|ádku' případně
mezideponiimateriá|u,včetněZajištění
energiíamédiípotřebnýchk prováděníprací,na vlastníúčet.
jsou
Tyto nákIady
součástíceny'

l0.6

Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemnéhosouhlasu objednate|e,neumístit na staveniště,
jeho zařízeníči prostory se staveništěmsouvisejícíjakékoli rek|amní zaÍízeni,ať jiŽ vlastní či ve
VIastnictví
třetíosoby.
XI. Podmínky prováděnídila

1l.l

Zhotovite|bude sýrn jrnénernprojednávata hradit náklady vyplývajícíz projednanýchá|ežitostí
při rea|izacidí|aa dokončení
přírnosouvisejících
sjeho činností
stavby,kteréjsou vjeho kompetenci
všechodpadů,kterévzniknou
a za kteréplně odpovídá,a to Zejménaodklizení,odvoz a zneškodnění
při realizaci dí|a, zábory pozemků, uŽíváníveřejných ploch a překopy komunikací včetnějejich
ve věci předánípozemků,ze|eněa ostatních
uvedenído původního
stavu,spolupráces objednate|em
ploch, řešerrízpůsobuodstrarrěrrí
zaviněných škod,kterézpůsobína majetku fyzických a právnických
osob v průběhudíla,kterézpůsobína majetkufozickýcha právnickýchosob v průběhudí|aapod.

l l .2

práce a neseza ně áruku v p|nérn
subdodavatelské
Zhotovite|jepovirrenzajistita financovatveškeré
rozsahudle smlouvy.

ll.3

Zhotovite|je povinen předloŽit objednatelina základě ýzvy objednatelepísernnýseznam všech
svých subdodavate|ť|,
kteří budou pro zhotovite|eprovádět část díla d|e smlouvy. a to do sedrni
kalendářníchdnů od vyzvárríobjednate|ern.
Tito subdodavate|é
budou lynrezeni obchodnífirrnou
číslema síd|emnebo místernpodnikání.Zhotovite| neni oprávněn
nebo rrázvem, identifikačnírn
pověřit provedenímdílaanijeho částijinouosobu bez písemného
souhlasuobjednateIe.

1 |.4

Zhotovite|zodpovídáZa to, Že Veškeré
dodávky budousouh|asitse specifikacíuvedenouv projektové
prár,nima
dokumentaci,zodpovídáza kvalitu pouŽitéhomateriálu,který musíodpovídatpřís|ušnýnr
technicko-dodacíll předpisťrma zabezpečíkontrolu dodávek materiá|u tak, aby nemohlo dojít
k záměnáIn. Veškerý rnateriál vystavený namáhání ntusí nít příslušnéosvědčenío jakosti a
způsobilosti,resp. atest.Nebudou-|ityto dok|ády předán1 zhotovitelernvoriginá|u' ntusíbýtjejich
slrrsllll-l

kopie opatřeny razítkemzhotovitelea podpisem odpovědnéosoby dle čl. V|II. odst.8.5 písm.d)
souhlasuobjednatelenesmíbý pouŽityjiné materiály,technologienebo
sm|ouly. Bez písemného
Změny proti projektovédokumentaci. Současněse Zhotovitel zavazl1e a ručíza to, že při rea|izaci
díla nepouŽije žádný materiál, o kterémje v době užitíznámo, Že je škodlivýrn' Všechny materiály a
výrobky použiténa stavbě musímítvlastnosti stanovenév $ 156 stavebníhozákona.
l 1.5

Zhotovitel je povinen zaj istit dílo a staveništědo doby jeho řádnéhopředání objednateli proti krádeŽi
t
a vandalismu.

l l.6

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ruěeni za škody způsobenévšemi účastníky
uýstavby na
zhotovovanémdíle po celou dobu ýstavby, tzn. do převzetídí|aobjednatelem bez vad a nedodělků,
stejně tak za škody způsobenésvou ěinností objednateli nebo třetí osobě na rnajetku, tzn., že
v případě jakéhokoliv narušeníči poškozenímajetku (např. vjezdů, plotů' objektu, prostranstvi,
inŽenýrských sítí)je zhotovitel povinen bez Zbýečnéhoodkladu tuto škodu odstranit, a nenili to
možné,tak finančněuhradit.

1l.7

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace dí|a zanést do projektové dokumentace skutečného
provedení veškeré odchylky a úpraly od navrženéhotechnického řešení díla' Veškeré části
projektovédokumentace skutečnéhoprovedení budou označenytextem ',Dokumentace Skutečného
provedení..,názvem, resp' jménem zhotovitele, otiskem autorizačníhorazíÍkaa podpisem osoby
odpovědnéza vedenístavby dle čl.VIII. odst. 8.7 písm.d) a datem.

1l.8

Práce a konstrukce, které budou vdalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je
objednatel oprávněn prověřit' Kjejich zakrytí musí dát Zástupce objednatele písemný souhlas ve
stavebnímdeníku. Toto prověření provede objednatel po obdrženíqýzvy zhotovitele dle ustanovení
čl.xl. odst. l l .l2 tétosmlou\ry.

11.9 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu fozpracovanéhodíla na pravide|ných poradách a
kontrolních dnech, kterébude zhotovite| organizovat dle vzájemně odsouhlasenéhoplárru a případně
dle potřeby. Na těchto poradách a kontrolních dnech bude přítomna odpovědná osoba d|e č|.Vltl.
odst.8.7 písm.d).
11.10 Vyvstane.li v průběhuprováděnídíla nutnost upřesněnízpůsobujeho provedení(včetněpoužívaných
stavebních materiálů), zavazuje se Zhotovitel neprodleně si vyŽádaÍpředchozí písemný souhlas či
pokyn objednatele.Tím rrenídotěena povinnost Zhotoviteled|e článku VIII. odst. 8.8 tétosmlouvy.
ll.l1

na prověřovánídodávek a pracízhotovitele,
účast
sqých pracovníků
Zhotovitelje povinen zabezpečit
výknuých závad a odchylek od
k
odstranění
opatření
provádí
zajistí
neprodleně
které
objednatel a
provádění
částí díla je povinrrostí
zakýaných
projektovó dokumentace provádění díla. Při
před
zakrytím v předstihu
Zhotovitele písemrrěa prokazatelrrěvyzvat objednatele kjejich převzetí
a|esporlpěti pracovníchdní.V případě,Že objedrratelkontrolu provedených částídíla neprovede,má
se 7A to, Že se zakrytírn souhlasí.Zhotovitel uvede tuto skutečnostdo stavebníhodeníku.Nesplní-li
zhotovitel povinnost informovat objednateleo zakťyváničástídíla,je povinen na Žádost objednatele
odkrýt práce, kterébyly zakryý, nebo kterése staly nepřístupnými,na svůjnáklad.

ll.l2

Naprogramování a nastavenífunkčnostijednotlivých systémůtechrrologických zaÍízeníje součástí
plnění dle této smlou\y a bude provedeno na základé předchozí analýzy potřeb objednatele a
následné|roobjednatelemschválenéhonávrhu vlastností,funkčnostia podoby těchto Systémů.

1 l .l3 objednatel si lryhrazuje právo odsouh|asitveškerépostupy prací a pouŽitémateriály, pokud nebudou
pouŽity materiály a postupy uvedené v projektové dokumentaci' Je-|i v zadávací dokumentaci
definován konkrétníqýrobek (nebo technologie), má se za to, že je tírn definován rninimá|ní
oožadovanÝstandard.

stranal2 z li

XII. Předání a převzetí díla
|z'|

Zhotovitel se zavazlje řádně protokolámě předat dí|o objednate|inejpozději v termínudle ě|. IV.
odst.4.1 snlouvy.

|2.2

Kompletnímpředánímdíla se rozumíúplnédokončení
předmětup|nění,včetnělyklizení staveniště'
a spIněrrí
všechdalšíchpovinnostíZhotovitelestanovenýchtouto smIouvou,zejménapředánídokladů
dIe sntIouly, včetněpotvrzenítěchto skuteěnostíobjednaťelemv předávacírnprotokolu. Zhotovitel se
zavaalje kdatu zahájení předpřejímek dokončit dílo do stavu, kteý umožníověřit funkčnost a
parametryjednot|iých částía systémů
díla.Nejpozději na posledníden provedenídíla,resp.jeho
části, svolá Zhotovitel přejímací řízení. Na předávací Íízenípíizve zhotovite| objednatele, a to
píselrrnýmoználneníln,kterémusíbý doručenoobjednateli aIespoňpět pracovníchdnůpředem.

|2'3

K předánídí|a'resp.jeho části,Zhotovitelemobjednatelidojde na zák|adě předávacíhořízení'a to
forrnou písemnéhopředávacího protokolu (ehož součástíbude i příslušnádokumentace' pokud je to
stanoveno touto smlouvou či pokudje to oblyklé)' který bude podepsán oběma smluvními stranami.
Vypracování protokolu zajistízhotovitel.
Souěástíplněnízhotoviteledle tétosrnlouvya průkazemřádnéhoprovederrí
dílaěi jeho částijetaké
organizace,provedenía doloŽeníúspěšnýchvýsledkůpotřebných individuá|ních,koInp|exních,
garančníchzkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle poŽadavků objednatele a dle
poŽadavkůorgánůstátníhostavebníhodohledu,příp.j iných orgánůpřís|ušných
ke kontro|estaveb.
Prováděnído|rodnuýchzkoušekdílačijeho částise řídí:
a)
touto smlouvou.
podnrínkamistanovenýtniCSN a EN.
b)
projektem zpracovaným na dílo,
c)
d)
obecně úvaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií
použitýchpři v.ýstavbě.
neodporujili pIatnýmCSN.
Předávací protokol rnusí obsahovat alespori předmět a charakteristiku díla, resp' jeho části, rnísto
provedenídíla' soupis zjištěnýchvad a nedodělkůdíla stanovenýchZhotovitelemči objednatelem,
vyjádření zhotovite|e k vadám díla rytčeným objednate|em, lltůty pro odstranění vad dí|a,
zhodnoceníjakosti dílaa jeho částí,
dohoduo lhůtácha opatřeníchk odstranění
vad a rredodělků
dí|a
čijeho části,záznam o nutných dodatečněpoŽadovanýchpracích,případnoudohodu o slevě z ceny,
stanovisko objednate|e,zda dí|o přejímá či nikoli, a soupis příloh. Předávací protokol bude
rylrotoven ve třech stejnopisech, z nichŽ jeden obdržízhotovite| a dva objednate|.Každý stejnopis
bude podepsánzástupcismIuvníchstrana má právlrísíluoriginálu'

l2.4

V případě,že je objednatelempřebíránodokončené
dílo, skutečnost,
Že dílo je dokončenoco do
mrroŽství,jakosti, komp|etnosti a schoprrostitrvaléhoužívání,prokazuje zásadně zhotoviteI a Za Íin1
předk|ádánezbytnépísernné
účelem
dokIadyobjednateIi'
Zhotovitel doložíobjednatelipřed zahájeníll předávacíhořízeníúplnýseznam všeclrpředávaných
provedení,stavebnídeník,deníkvícenákladů,
dokIadů,dokumentaciskutečného
veškeráosvědčení
použitých
o zkouškách a certifikaci
materiálů a výrobků, reviztlí zprávy zaÍizeú
kornplementovaných
do díla,protokolyo provedenítlakových zkoušekpotrubía zkoušekzhuhrění
ásypů, návody kobs|uze a údrŽbědíla' potvrzenézáručnílisty, doklady o ověření funkčnosti
dodaných zaÍízeník provedenídí|a a dodávek pod|e projektovédokumentace a p|atných práVních
předpisů,návrhy provozních řádů' dále doklad o zabezpečení
|ikvidace odpadů v souladu se
zákonem č. l85/200l Sb', o odpadecha o změně něktenýchda|šíchzákonů,v platrrém
zněnía další
doklady prokazujícísplnění podmínek,které si stanovi|y v r.ámci stavebníhořízení orgány a
provedenídílaa rrávrhyprovoztríclr
orgatlizace.Dokumentaciskutečného
řádůje povinenzhotoviteI
předat ve dvou lyhotoverríchv tištěrré
podobě a vjednorn vyhotovenív e|ektronicképodobě ve
fornrátec|r,kteréje objednatel způsobilý přijntout (d. for|náty *.doc, *.x|s, *.drrg a *.pdf.).
Zhotovite| je současněpovinen při zahájení předávacíhořízení před|oŽit objednateli doklady
prokazujícísplněrrízávazku Zhotovite|ea geodetickézatněřenípolohy stavby.V případě.Že nedojde
k před|oŽenía předání objednate|ishora uvedených dokladů nejpozději při předávacínrřízení.
neoovaŽuiese dílo za řádně oředané.
s l r a n dl . l I l i

|2,5

V případě' Že se při předávání díla objednatelem prokáŽe, Že je zhotovite|em předáváno dílo, které
nese vady nebo nedodělky, není objednate| povinen předávanédílo převzít' Tato skutečnostbude
uvedena v předávacím protoko|e. Po odstraněnívad nebo nedodělků díla či jeho části, pro které
objednatel odrnítl od Zhotovitele dílo převzít' se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto
č|ánkusm|ouvy. V takovém případě bude k původnímupředávacímu protokolu sepsán dodatek, ve
kterémbude uvedeno převzetí díla' Dodatek obsahuje veškerénáležitosti stanovenépro předávací
I
protokol v tomto článku srn|ouly.

12.6

Pro případ odstoupeníkterékolize smluvních stran od sm|ouly bude ana|ogicky pouŽito ustanoveni
č|ánkuXlI. tétosmlouly'

|2'7

Za řádně provedené a dokončenédílo je považováno r,ryzkoušené
dí|o zhotovené v rozsahu, o
parametrecha s v|astnostmistanovenými touto smlouvou, kteréje bez vad a nedodělků,k němuŽje
Zhotovitelem dodána dokumentace a tak, aby bylo schopné běŽnéhoprovozu, tj' dílo kompletní a
funkčnía sp|ňujícíjakostní
a funkčníparametrystanovené
smIouvoua řádně předanéobjednateIi.

l2.8

Vadou se pro účelytéto sm|ouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech dí|a,
stanovených projektem díla, smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodě|kem se rozumí
nedokončenápráce oproti projektu stavby a podmínkámsmlouvy.

12'9

Zhotovite| je povinen v přirněřenélhůtěodstÍanitvady nebo nedodělky, i kdyŽ tvrdí' že za uvedené
vady a nedodělkydíla neodpovídá.Náklady na odstraněnítěchto vad a nedodě|kůnese zhotovitel,a
to aŽ do účinnostidohody sm|uvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí
příslušného
soudu ve věci úhradytěchto nák|adů.Nepřistoupí-liZhotovite|k odstraňovánívad a
pokusu o předání díla
nedodělkůdí|a nejpozději do tří pracovníchdnů ode dne neúspěšného
zl]otoviteIem
objednateli'jeobjednateloprávněnpostupovatdle článkuXV' tétosmlouvy.

l2.l0 Zhotovite|je povinenvyk|idit venkovníi vnitřníprostory,kde se dílo provádělo,a to do předánídí|a
objednate|i,na svénáklady a provéstúklidvčetnělikvidace zařízenístaveniště.
Budovy a pozemky.
jejichŽ ípravy nejsou součástíprojektové dokumentace, ale budou prováděním díla dotčeny,je
prováděnídílado předchozíhostavu.
zhotovitelpovinenuvéstpo ukončení

XI|l' Zárlka

l J .I

za jakost' zkoušky díla

Zhotovitel se zavazuje, Že předanédí|o bude prostéjakýchkoli vad a bude mít Vlashrostidle
projektovédokumentace,obecnězávaznýclrtechnickýchnorem' pravomocného
stavebníhopovolení
na provedenídí|a a smlouvy, dá|e bude provedenov nonnovéjakosti kva|ity d|e platných ČSN
s použitím výrobků nejvyššíkva|itativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou
techrrickoupraxí.
protokolárníhopřevzetídíla
Z|rotovite|poskytujeobjednatelizáruku za jakost díla ode dne řádrré|ro
objednate|em' a to v dé|ce šedesáti měsíců ode dne řádného protokolárního převzeti dila
objednatelem od zhotovitele.
Zhotovitelembude objednateliposkytovánoodstrarrěrrí
vad na objednate|emrek|amovatré
vady díla
po celou záručnídobu dle srn|oulry.

1 3 . 3 objednate|je oprávněn rek|amovatv záručnídobě dle snr|oulryvady díla u zlrotovitele'a to

písemnoufornlou. V rek|arnacimusí být popsána vada díla, určennárok objednate|ezvady dí|a,
případněpoŽadavekna odstraněnívad díla,a to Včetnětermínupro odstraněnívad dílazhotovitelen.
objednateIrná právo voIby způsobuodstranělrí
důsledkuvadnéhoplnělrí.

13.4 Zhotovitel se zavazttje bez Zbýečnéhoodkladu' nejpozději však do 5 pracovních dní od okamŽiku

oznáInenívady dí|ačijeho části,bude.li to v danémpřípadětechnicky rnožné'
zahájit odstraňování
vady dí|ačijeho části,a to itehdy, neuznává.:lizhotovitelodpovědnostza vady či příčiny,kteréji
sLrana
I.l z 23

řízenív rnístě
lhůtě,a současnězahájit reklamační
Vyvo|aly,a vady odstranitV technickyco nejkratší
prováděnídíla.Rek|amační
řízenímušíbýt ukončenobezodkladněpojeho Zahájení,nejpozději však
Vady, na kterése
do pěti pracovníchdnůpo jeho zahájení'je-li to v danémpřípadětechnickymožné.
je
vztahuje záruka, zhotovitel povinen odstranit bezp|atně.Vady, na kterése áruka nevztahuje,je
č|.VI. odst.6'6 sm|ouvy.
zhotovitelpovirrenodstranitZa cenu stanovenouv souladus ustanovením

1 3 . 5 V případěodstraněnívady dílačijeho částiopravoudílačijeho částise prodluŽujezáruka za jakost

díla poskytnutádle ó|. XllI odst. l3.l sm|ouvy o dóbu od nah|ášenívady dí|a objednatelem
zhotoviteli aŽ do protokolárního převzetí dí|a po odstranění vad objednatelem s tírrr, Že doba
přerušenízáručnílhůty bude počítánana ce|édny a bude brán v úvahu každý zapoóatý kalendářní
den.
V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou
bezvadnou věcí), běžípro toto náhradníplnění (věc) nová áruční |hůta,a to ode dne protoko|árního
převzetínovéhoplnění(věci) objednatelem;záručnílhůtaje shodnájako v článkuXIlI. odst. l3.l
smloury.

vad rrebonedodělkůdí|aneboje neodstraníVtermínu
1 3 . 6 V případě,žezhotovitelnezahájíodstrariování

dle článku XllI. odst. 13.4 smlouvy nebo oznámí-|izhotovite|objednatelipřed uplynutímdoby
k odstraněnívad či nedodělkůdíla, že vadu či nedodě|ky neodstranínebo je.li zřejmé,Že zhotovitel
přiměřeněd|e
objedrratelem
reklamovanévady nebo nedodělkydí|ačijeho částive lhůtěstanovené
charakteruvad a nedodělkůdíla neodstraní,rná objednatel ved|e výšeuvedenýchopráVněnítéžprávo
zadat provederríoprav jinému zhotovit€ | i nebo poŽadovats|evu z ceny. objednateli v případě zadání
provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby rnu zlrotovite| zap|ati| částku připadajícína
cenu, kterou objedrratel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat
zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady dí|ad|e zákona ě. 8912012 Sb., občanskýákoník, a
nároky objednateIeúčtovatzhotoviteli srnIuvnípokutu zůstávají nedotčeny.

13.'7 Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani
odstoupenímkterékoIize smluvních stran od smIouvy.

1 3 . 8 V období posledníhorněsícekterékolize záručníchlhůt dle článku XIll. odst. l3.l smlouvy je

Zhotovitelpovinenprovésts objednatelemvýstupníprohlídkudíla,resp.téjeho části'kterése záruční
protoko|o sp|něnízáručníchpodmínek,
Ihůtadká. Na zák|adětétoprohlídkybude sepsán písernrrý
popřípadě budou stanoveny zjištěnézáruění vady a stanoven reŽim jejich odstranění.Výstupní
proh|ídkudíla svo|á písemněobjednatel.V případě,Že se zhotovitelčijeho oprávněnýzástupcena
objednatelemřádně svo|anouýstupní proh|ídkudíla nebojeho částid|e tohoto odstavcesmlouvy
nedostaví,má se za to' Že veškeréáruční vady uvedenév písemnétnprotokole o sp|něnízáručních
podrníIrekuzrrává.

z nichŽ
zápisy ve dvojímrryhotovení,
1 3 . 9 o reklamačnítn
řízeníbudouobjednatelempořizovány písemné
jeden stejnopisobdrŽíkaždáze Smluvníclrstran.

XIV. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1 4 I.

Smluvní strany se dohodly, Že v případěporušeníustanoveníčlánku lV. odst.4.l (Včetněvztahu
k č | á n k u X I l . o d s t . l 2 . l ) n e b o o d s t . 4 . 2 n e b o č l á n k u V I I I . , č | á n k uX I I I . o d s t . l 3 . 4 s m l o u v y
Zhotovite|emnebo v případě,že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutímsoučinnosti,k níŽ je
povinenpodle snrlouvy,je objednateloprávněnuplatnitvůčizhotovitelive smys|uustanovení
$ 2048
a násl. zákona č, 8912012Sb., občanskýzákoník,sm|uvnípokutu ve výši0,2 % (s|ory: dvě desetiny
procenta)z ceny Vč€ t ně DPH, a to za kaŽdýden prod|errí'

l4.z Smluvnístranyse dolrodly,žev případěporušeníustanoveníč|.VI|. odst. 7.2 nebo č|.VIIl. odst.8.2'

8.3, 8.4, 8.5, 8.7' 8.8, 8.9, 8.l2, 8.l4, čl.XI. odst. l l.3 sm|ouvyzhotovitelernje objednateloprávněn
up|atnitVe smys|u ustanovení$ 2048 a násl. zákona č' 89/20|2 Sb., občanskýákoník, srn|uvní
srn|ouvyzvlášt'.
pokutuve ýši l.000,- Kč (slolry:jeden tisíckorun českých),ato za kaŽdéporušení

s L r a nla5 r : 3

t4.3 SmluvníStran)'Sedohod|y,Že v případěporušeníustanoveníčl.lX. odst.9.2 nebo č|.xXI. odst.21.1

je objednateloprávněn uplatnitve smys|uustanovení$ 2048 a
nebo čl. XX. smlouvy zhotovite|ern
nás|. ákona č' 89/20|2 Sb., občanskýákoník, smluvnípokutu ve výši 5000'- Kč (s|oly: pět tisíc
korun českých),ato zakaždéporušenísmIoulry
zvlášt''

t4.4 smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručenapísemnávýzva
kjejímu zap|aceníze strany oprávněné strany, a to na účetoprávněné strany uvedený v písemné
výzvě. Ustanovenímo smluvní pokutě nenídotčenoprávó oprávněnéstrany na náhradu škody v p|né
výši.

14.5 Sm|uvnístrany si sjednávánípro případ prodleníkteréko|ivsmluvní strany sp|něnímpeněžitého
závazku d|e sm|ouvy úrokz prodleníve výši 0,2 % (s|ovy: dvě desetiny procenta)z neuhrazenéčásti
peněžiÍého
závazku, aÍo za kaŽdý den prodlení.

XV. Odstoupení od smlouvy
I 5 . 1 Smluvní strany se dohod|y, Že mohou od smlouvy odstoupit v případech,kdy to stanovízákon, jinak
v případěpodstatnéhoporušenísm|ouly. odstoupeníod sm|oulrymusí být provedenopísemnou
fonnou a je účinné
okamŽikemjeho doručení
druhésrnIuvnístraně.odstoupenímod smIou\yse tato
sm|ouvaod okamŽiku doručeníprojevu vůle směřujícíhok odstoupeníod smlouvy druhésmluvní
straněruší.

't5.2 SrnIuvní
strany tétosmlouvy se dohodly, Že podstahtýmporušenímsmlouly se rozumízejrnéna:
a)

b)

c)
d)

e)
f)

c)
h)

jestliŽe se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla' aťjiž jako celku či
jeho jednotliých částí,Ve Váahu k termínům
prováděnídíla dle článku|V. smlouvy, které
bude delšíneŽ90 kalendářníchdnů;
jestliŽe zhotovitel opakovaně poruší shodnýrn způsobem jakýkoli svůj závazek, kteý
vyp|ý,váze smlouvy nebo jestliŽe zhotovite| opakovaně porušípovinnosti, kterévyp|yrruIy
z následnýchjednáníobou smluvníclrstranpři plrrění srnlouvy;
jestliŽe zhotovite| řádně a včasneprokáŽetrvání platnéa účinné
pojistnésrnloulrydle článku
XX' tétosrn|ouvyčijinak porušíustanovení
článkuXX. sm|ouly;
jestliže bude Zhotovitelem podán návrh na proh|ášeníkonkurzu na svůj majetek ve snryslu
jeho řešení(inso|venční
ustanovenízákona č. |82/2006Sb., o úpadkua způsobech
zákon),
zákon..)nebo bude prohlášenkonkurz na rnajetek
v platnémznění (dá|ejen ,,insolvenčrrí
zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovite|eči bude rra zák|adě rozhodnutísoudu
ustanoven předběžnýsprávce konkurzní podstaty pro zhotovite|e ve smyslu insolventního
zákona, nebo bude zhotovite|em podárr návrh na vyrovnání ve smys|u usta!]ovení
insoIvenění|ro
zákona;
zhotovitelvstoupildo likvidace;
zhotovite|uzavře| sm|ouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části' na základě které
jsou i práva a závazky
převedl' resp. pronaja|,svůj podnik či tu jeho část'jejíž součástí
z právníhovztahudle sm|ouvy,na třetíosobu;
objednate|jev prod|enís úhradoufakturza dílodle tétosrn|ouvyo víceneŽ30 dní,
Zhotovite|řádně a včasneprokáŽetrvání platnéa účinné
bankovnízáruky či bankovních
záruk d|e čl.XXl. smlouvy čijinak porušení
ustanovení
č|.XXl. sm|oulry.

1 5 . 3 V případěodstoupeníod tétosmlouvy ZhotovitelemprovedousmIuvnístranynejpozdějido šedesáti
odsloupeníod smlouly inventarizaciveškerýchvzájernnýchp|něnídle této
dnů ode dne účinnosti
smlouvy kdatu účinnostiodstoupenízlrotovite|eod snr|ouvy.Závěren této inventarizacebude
vyčíslení:částky součtudílčíchplateb ceny za provedettídíIa dle této smlouvy objednatelern
Zhotovite|i;částkyceny věcí,kteréZhotovite|k provedenídí|aúčeIně
opatřil a kterése sta|yk datu
účinnosti
odstoupeníod srnlouly součástí
díla,a to v cenáchd|e tétosmlouvy,kdy za základ výpočtu
budou brányjednotkovéceny d|e nabídkyzhotovite|eze dne 29. června20l5. Smluvnístranyjsousi
povinny vyplatit shorauvedenéčástky,včetlrěpřípadnýchpříslušenství,
nejpozdějido třiceti dnůode
písernné
dne doručení
výzvy oprávněnésmluvnístranyk úhradě.
slÍanaló Z 23

l5.4

V případěodstoupeníod tétosrrr|ouvyobjednatelemprovedousmluvnístranynejpozdějido šedesáti
dnů ode dne účinnosti
odstoupeníod smlouvy inventarizaciveškenýchvzájemnýchplněníd|e této
smlouvy k datu účinnostiodstoupeníobjedrrateleod smlouvy. Závěren této inventarizacebude
vyčís|ení:
částky součtudílčíchp|ateb ceny za provedenídíla dle této smlouvy objednatelem
Zhotoviteli; částky,o kterou se objednate|obohatil k datu účinnostiodstoupenízhotovováním dí|a;
částkaobohaceníobjednate|ebude urěenajako součetskutečněprovedenýchpracíd|e po|ožkového
rozpočtustavby. Sm|uvní strany jsou si povinny vyp|atit shora uvedenéčástky' věetně případných
přísIušenství,
nejpozději do čtyřiceti dnůode dne doručenípísemnéýzvy oprávněnésmluvní strany
k úhradě.

l5.5 V případěodstoupeníod smlouvy Ze stranyobjednate|evzniká objednate|ivůčiZhotovitelinárok na
úhraduprokázaných vícenákladů(tj. nákIadůvynaloŽenýchobjednatelemnad cenu) r,ynaloženýchna
dokončení
díla a na úhraduárát vzniklých prod|ouŽením
termínudokončení
díla.Nárok obiednatele
účtovat
zhotovitelismIuvníookututímnezaniká.

XVI. Adresy pro doručováni
l6.l

SrnIuvnístranytétosm|ouly se dohodly nás|edujícím
písemné
způsobemna adresepro doručovátrí
korespondence:
a) adresapro doručování
objednateleje:Muzeum Sokolov,Zámecká l,356 0l Sokolov
b) adresapro doručování
zhotoviteleje:ARCADIS CZ a's.' Geologická 988/4,l52 00 Praha 5

|6'2 Smluvnístranyse dohodly,že v případězměny sídlači nísta podnikárrí,
a tím i adresypro
doručování,
budou písemné
infonnovato tétoskutečnosti
bez Zbýečného
odkladudruhousmluvní
stranu,
XVIl. Doručování
t 1. l

je třebadoručit
Veškerápodánía jiná oznámení,
kteráse doručují
smluvním
stranám,
osobně,nebo
doporučenou
Iistovní
zásilkous doručenkou.

17.2 Aniž by tímby|y dotčenyda|šíprostředky'kterými|ze prokázatdoručení,
má se za to, Že oznámení
byIořádrrědoručené:
(i) při doručování
osobně:
_
přijetíoznámení
příjemcem;
dnemfaktického
_
dnem,v němŽbylodoručeno
osoběna příjemcově
adreseurčené
k přebírání
listovních
zásiIek;
_
dnem,kdy bylodoručováno
osoběna příjemcově
adreseurčené
k přebírání
listovních
zásileka tatoosobaodmítIa
Iistovní
zásiIkupřevzít;
_
při prvnírnpokusuo doručení
dnem,kdy příjemce
ásilku zjakýchko|idůvodů
nepřevza|
či odrnít|zási|kupřevzít,a to i přesto'Že se v místědoručení
pokudby|a na
nezdrŽuje,
zásilceuvedena
adresaprodoručování
dle článkuXVI. odst.16.l,resp.l6.2 sm|ouvy.
(ii) při doručování
poštou:
_
dnempředánílistovnízásiIkypříjemci;
_
při prvnímpokusuo doručení
dnem,kdy příjemce
zásilkuzjakýchkolidůvodů
nepřevza|
převzít,
přesto,
či odrnítlzásilku
pokud by|a na
a to i
Že se v místědoručenínezdržuje,
zásilceuvedena
adresaprodoručovánídle
č|ánku
XVl. odst.l6.l, resp.ló.2 smlouvy.

stranal7 r 2-1

XVIII. Nebezpečíškody na věci a přechod vlastnického práva
l8.l

Zhotovite|nese od doby převzetístaveništědo řádnéhopředánídí|aa řádnéhoodevzdánístaveniště
objednateIinebezpečí
na:
škodyajiné nebezpečí
a)
b)

dílea všechjehozhotovovaných,obnovovaných,upravovanýchajiných částech,
p|ochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod
staveništěmnebo těmito pozemky, a to od dobyrpřevzetístaveništědo řádného předání dí|a
jako celku a řádného odevzdání staveništěobjednate|i,pokud nebude vjednotlivých
případechdohodnutojinak.

l8.2

odpovědnoststanovenáv článkuXVIII. odst. l8.l tétosmlouvyje objektivní.

l8.3

Zhotovite| nese do doby řádnéhoprotokolárníhopředání díla objednateli nebezpečíškody ryvo|ané
použitímvěcí, přístrojů,strojů a zařízeníjím opatřenými k provedení dí|a či jeho ěásti, které se
zdůvodu své povahy nemohou stát součástíči příslušenstvím
dí|a a kteréjsou, či byly použiý
k provedenídíla, kterýmijsou zejména:
a)
b)
c)

provozního,ýrobního či sociá|níhocharakteru;
zařízenístaveniště
ponrocnéstavebníkonstrukcevšehodruhu nutnéči použiték provedenídí|ači jeho ěásti
(např. podpěrnékonstrukce'Iešení);
ostatníprovizorní čij inékonstrukcea objektypouŽitépři prováděnídílačijeho části.

l 8.4

Zhotovite| nese nebezpečíškodya jiná rrebezpečí
na všechvěcech, kterézhotovite| sám či objednate|
jeho
provedení
za
opatíil
účelem
dí|a či
části' a to od okamŽiku jejich převzetí (opatření)do doby
předánídíla, popř. u věcí, kteréje zhotovite| povinen vrátit, do doby jejich vrácení.Zhotovite| rovněž
jeho činností
odpovídáobjednateliza škoduzpůsobenou
v souvisIostis pIněnímsmlouvy.

l8.5

objednate| je vlastníkemzhotovovanéhodí|aa všech věcí, kterézhotovite| opatřil k provedenídíla,
od okamŽiku jejich zabudovárrído díla. Při uzavíránísmluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou
zhotovite|opatřujek provedenídí|a,nenízhotovite|oprávněnsjednatvýhraduve smysIuustanovenÍ
$ 2l32 a nás|.zákonaě' 89/20l2 Sb.' občanskýákoník.

l8.6

Veškerévěci, podk|adya dalšídoklady, kterébyly objednate|emzhotoviteli předány a nestaly se
součástídíla, zůstávaj
í ve vlastnictví objednatele,resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou
převzetí.
kjejich zpětnému
Zhotovite| je objednateli povinen tyto věci' podk|ady či ostatnídoklady
vriitit na výzvu objednatele' a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které
prokazatelněa oprávněně spotřeboval k naplněrrísl"ých závazků ze smlouvy.

XIX. Mlčen|ivost
Sln|uvnístrany se zavaztjí, že během platnosti této srn|ouvy nezpřístupníŽádnétřetí stranějakékoliv
informace,kteréby|y v souvis|ostis p|něnírnd|e sm|ouvy poskytnutymezi snrluvnímistranamia mají
důvěrnÝcharakter.Tato DoVinnostse všaknevztahuiena:
a)
b)
c)
d)

.t)

infortnace,najejichžzpřístupnění
se smluvnístranydohodly;
jakékoIivsděleníučiněné
jej ichŽ znaIost
smIuvnímstranám,záStupcům
nebo zaměstnancům,
takoqýchtoirrforrnacíje
nezbytnák řádnémuplněnítétosmlouvy,
kaŽdou irrforrnaci,která byla dostupná veřejnosti se soulr|asemstrany, od níŽ pochazí,nebo
se sta|aveřejnýmmajetkemjinak neŽporušením
tétosmlouvy přijírnající
stranou;
každouinformacizískanoupřijímající
Stranouod třetístranybez povinnostim|čenlivosti;
informace,kteréjeobjednatelpovinenposkytovatna zákIaděpIatrrýchprávníchpředpisťr;
infonnace, kteréposkytne objedrratelsvétrruzřizovateli,.
infonnace, které poskytne objednate|nebo zhotovitel oprávněnýrn osobátn (č|. XX|II.
srnloulry).
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XX. Pojištěni
z0.1

Zhotovitel proh|ašuje,Že je pojištěnpojistnou smlouvou pro případ pojistnéudálosti související
s prováděnímdí|a,a to zejménaa minimálrrěv rozsahu:
(i)

škody na ntajetku způsobenékomuko|i pÍi rea|izaci dí|a dle smlouvy, a to v rozsahu ,,ALL
RISK..' a to jak na staveništi,tak i v rnístech,kde jsou jednot|ivé věci a zařízení,kterétvoří
předmětdí|a,uskladněnyči montovány

a to na pojistnoučástkuodpovídající
minimá|níceně dí|a,
(ii)

pojištění
odpovědnostiZa škodyZpůsobené
činností
zhotovitelepři prováděnídíla,

a to na pojistnoučástkuminimálně30.000.000'-Kč (sIovy:třicet miliónůkorun českých).
PojiŠtění
odpovědnostiza škody musí kqít rizika vyp|ývajícízčinnostivšech účastníků
výstavby,
včetněsubdodavatelů.
z0,z

z|lotoYite| před|oŽía předá objednate|i kopie platných a účinnýchpojistných smIuv dle článku XX.
odst. 20.l snrlouvy nejpozději do sedmi kalendářníchdnů ode dne podpisu této smlouvy, a to
společněs dokladern prokazujícímzap|acenípojistnéhona obdobíode dne zalrájeníprováděnídíla do
dne jeho řádnéhopředání objednate|i,eventuá|něpotvrzenímpojištbvacíhoústavuo zap|acetrém
pojistnémna toto období. Zhotovitel se dá|e zavazu1e řádně a včas plrrit veškerézávazky ztěchto
pojistnýchsmluv pro něj p|ynoucía udrŽovatpojištění
d|e ustanovení
č|ánkuXX. odst' 20.1 snr|ouvy
po celou dobu p|něnídí|a.V případězániku pojistnésmlouvy dle č|ánkuXX. odst. 20.l srnlouvy
uzavře zhotovite| nejpozději do sedmi kalendářníchdnů pojistnou smlouvu a|espoň ve stejném
rozsahu a tuto před|ožívkopii objednateli rrejpozdějido tří ka|endářníchdnů ode dne jejího
uzavření, a to společněs dok|adem prokazujícímzap|acenípojistttéhona období ode dne uzavření
pojistnésmlouvy do dne řádnéhopředání díla objednateli,eventuá|něpotvrzenímpojišťovacího
pojistnérn
ústavuo zap|acenérn
na toto období.

XXI. Finančnízajištěni
z1.|

K Zajištěnířádnéhoplněnízávazkůzhotovitelelyp|ývajícíchz poskytnutézáruky dle článku XlII.
smlourrya současněk úhraděsrn|uvníchpokut a dalšíchpohledávekobjednateleza Zl]otovite|e|n
vznik|ých na zák|adě smlouvy se Zhotovite|zavazuje s|oŽitna účetobjednateleč. l07-807480287
/0l00 vedený u Komerčníbanky pobočka Sokolov, variabi|nísymbol: IC dodavatele,částku
500.000'.Kč (slovy: pět set tisíc korun českých)jako firranční
záruku (istotu) za íádnéa včasné
pInění pohIedávek objednatele za Z|]otovitelemspecifikovaných v tomto odstavci smlouvy.
Zhotovitellytvoří finančnízáruku nejpozdějike dni zahájenípředávacíhořízenína dobu 60 měsíců
ode dne předánídílazhotoviteIemobjednateIi.
Zhotovitel je povirlen při zahájenípředávacíhořízenípředložitobjednatelinebo jírn pověřenérnu
záshtpcidok|adyprokazující
finanční
záruky v p|névýši.
splněnítohotoje|rozávazku ke složerrí
objednatel je oprávněn uŽít peněŽní prostředky uloŽenéjako finanční záruka d|e předchozího
odstavce k úhraděsých splatných poh|edávekZa Zlrotovitelemspecifikovanýchv tomto člárrku
prostředkůZ tohotoúčtuje objednate|povinen písetnné
smlouvy. o užitípředrnětnýchpeněŽrrích
infonlovat Z|rotovite|edo čtrnácti pracovníclrdnů ode dne užitítěchto peněŽníchprostředků.
objednatel neodpovídá za škody (zejménaškody v dťtsledku^Íáty na úrocích)způsobenéčerpánírn
peněŽních
prostředkůz výšeuvedeného
v souladus tínrtočlánkenrsmlouvy.
účtuobjednateIe
jsou příjmernobjedrrateIe'
Úrokovéqýnosyz finariční
záruky sloŽerré
na depozitníúčet
objednatele
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Sm|uvnístrany se dohodly, Že v případě zániku právníhovŽahu dle snl|ouvy a uplynutí |hůty
šedesátiměsícůode dne předánídí|azhotoviteIemobjednateli,jeobjednatelpovinenpřevéstfinanční
Zůstatekz takto poskytnutých peněŽních prostředků (finančnízáruky), po provedení případných
úhradpoh|edávekza zhotovitelenldle tohotočlánkusmlouly a po srríŽení
o částkudaní,bankovrrích
pop|atkůči dalšíchnákladůobjednatelespojenýchs vedenímúčtuči dalšíchnák|adůobjednate|e
spojených s udržovánímfinanění záruky' na účetZhotovitele uvedený v záh|aví smlouvy, a to do
třiceti pracovrrích
dníode dne up|ynutíllrůtyšedesátiměsíců.
2| '2

obě sm|uvnístrany se vájemně dohodly' Že finančníZáruka (jistota)poskytnutázhotovite|emve
smyslu č|ánkuXXI. odst. 2l'l smloulry můžebý rea|izována takébankovní zárukou vystavenou ve
smyslu a za podmínekníŽeuvedených.
Bankovní áruka musí být vystavena výlučně k zajištění řádného plnění ávazků zhotovite|e
vyp|ývajících
z poskytnuté
záruky dle článkuXIII. sInIouvy,Včetněúhradysmluvníchpokut a dalších
pohledávekobjednate|eváŽícíchse podle smlouvy k nárokůmobjednatelez odpovědrrostiza vady
díla,jakoŽ i případnénároky, kterévzniknou objednate|iv souvislosti s odstoupenímod smlourry.
Bankovní áruka bude vystave|lave prospěch objednatele,a to na částku500.000,. Kč (slovy: pět sel
tisíc korun českých).Bankovnízáruka musíbý lystavena nejméněna dobu šedesátiměsícůode dne
předánídí|azhotoviteIemobjednateli.Bankovnízáruka podle tohotoodstavcetohotoč|ánkusmlouvy
musí být vystavetrajako bezpodnrírrečná
a sp|atnána první ryzvu objednatelea bez námitek, kteréby
mohla upIatnitbanka, která vystavi|a záručnílistinu, vůčiobjednateIi.
Zhotovitelje povinen při zahájenípředávacíhořízenípřed|oŽitobjednate|inebo jírn pověřenérnu
zástupcidoklady prokazující
splněnítohotojeho závazkuv pInévýši.
objednateIje oprávněnuŽítbankovnízáruky k úhraděsvých splatnýchpohledávekZa zlrotovitelem
specifikovanýchv tonrtoč|ánkusmlouvy.o uŽitípředmětnébankovrrízánlky je objednate|povinen
písenrněinfonnovatzhotoviteIedo čtrnáctipracovníchdníode dne uŽití.
Sm|uvnístrany se dohod|y, že v případě zániku právníhováahu dle sm|ouly a up|ynutílhůty
šedesátirněsícůode dne předání díla zhotovite|ernobjednate|i,je objednate|povinen uvo|nit
přednrětnoubankovní záruku, po provedenípřípadnýchúhrad pohledávek Za Zhotovitelemdle
článkusnrlouly, a to do třiceti pracovníc|r
dníode dne uplynutí|hůtyšedesátirněsíců.
XXII. Platebni styk

22.|

Veškeré p|atby mezi sm|uvnínli stranami uskutečnětré
na základě smlouvy budou probíhat
bezhotovostně prostřednictvírnúčtůuvedených v zá|l|aví snrIouly, nevyp|ývá-|i z některého
ustanovenítéto
srnlouvyj inak'

22.2

Platba uskutečněná
na základě sm|ouvyje považovánaza provedenouřádně a včas,pokud ke dni jej í
jednésm|uvnístrany ve prospěchúčtudruhé
splatnostibudou peněŽníprostředkyodepsányz účtu
smluVnístrany.

z2'3

Sm|uvnístrany se dohodly, Že v případězměny bankovnílrospojeníuvedenélrov zálrlavísrn|ouvy
budoupísernné
infonnovato tétoskutečnosti
bez Zbytečného
odkIadudrulrousmluvnístranu.

XXIII. oprávněné osoby
23'|

Jednánímezi sm|uvnímistrananliv ránci srtloulry's výjirnkoulzavirání dodatkůke smlouvě,budott
probílratprostřednictvírn
nížeuvedenýchoprávněnýchosob. Uzavíratdodatky ke smlouvě tnohou
pouze oprávněnízástupci snl|uvníchstran uvedenív záhlaví snr|ouvy,popř. osoby' kterése stanou
jej ich nástupci.

23.2

Kteráko|iv ze snrluvtríchstran je oprávněna učinitzměny ýkající se oprávněných osob. Změny
týkajícíse oprávněnýchosob jsou účinné
ode dne. kdy budou písemrrěoználrrenydruhésm|uvní
Počel
straně.
oprávněnýchosob Zhotovite|enesmívjednom okanrŽikupřesáhnoutdvě osoby. Počet
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oprávněných osob u objednatele nesmíV j€ d nom okamžiku přesáhnout dvě osoby u kaŽdéze tÍíníže
ur,edenýclr
kategorií.Je-li oprávněnouosobouosoba právnická,rnůŽeza ni jednat pouzejedna osoba
fyzická.
]j'3

oprávněnéosoby objednate|e
se dělído těchtokategorií:
a)
oprávněrréosoby ve věcech technických,
b)
oprávněnéosoby ve věcech autorskéhodozoru,
působností. ]
c)
oprávněnéosoby se všeobecnou

23'4

oprávněné osoby objednatele ve věcech technických mohou za objednatele jedrrat v rárnci
investorsko.inženýrské
činnosti,kterou se rozumízejména:
_ seználnení se s podklady' včetnějejich kontroly, pod|e kteých se připravuje realizace stavby,
s obsalrenrsmluv a s obsahem stavebníhopovolení, kontrola projektovédokumentace a kontrola
zapracovánípodmírreksÍavebníhopovoIenído projektovédokumentace,
odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečenízápisu o odevzdání staverrištědo stavebního
deníku,
protoko|árníodevzdáníákladního směrovéhoa ýškového qÓýčení stavby zhotoviteli,
účastna kontrolnímzaměřeníterénuzhotoviteIempřed zahájenímprací'
kontro|a dodrŽování podmínek stavebníhopovo|ení a opatření státního stavebního dohledu rra
dobu realizace stavby,
_ péčeo systematickédoplňování dokutnentace,pod|e které se stavba realizuje a evidence
dokumentacedokončenýchčástístavby,
_ projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují nák|ady stavebního objektu nebo
provozního souboru, neprod|uŽujílhůtuvýstavby a nezhoršujíparametry stavby, se zhotovitelem;
v rámci plnění smlouvy není oprávněná osoba ve věcech technických oprávněna schvalovat
jakéko|ivzměny rea|izaced,í|a,
kterérnajívliv na cellu a znrěnutermínudokončerrí'
_ kontrola věcné a cenové správnosti a úp|nostiocetiovacíchpodkladůa faktur, jejich soulad
s podmíIrkarni
uvedenýmive smlouvácha jejich předkládáník úhraděobjednateli'dá|e provedení
závěrečnéholyúčtováníce|éhoprocesu realizace stavb;,
kontro|a těch částídodávek, kterébudou v da|šírnpostupu Zakryténebo se stanou nepřístupnýrni,
včehrězapsánívýsledkukontrolydo stavební|ro
deníku,
. zajištění
fotodokumenlacea případněvideozáznamuprťrběhu
realizaceakce,
_ spo|uprácese zhotovitelem při prováděnínebo navrhováníopatřenína odstraněnípřípadných
závad projektovédokunrentace,
kontro|adodrŽovánísouladu dodávek výrobků,pracía s|uŽeba postupuvýstavby s projektovou
dokulnentacístavbya s da|šímipodrnínkarni
smlouvy,
_ kontro|adodrženítechnickýchpoŽadavků
na výrobky a stavbuv souladu s přís|ušnýrn
zákonem a
technickýminormamia předpisy,
kontro|apostupua způsobuprováděnístavby,zejménapokudjde o dodrŽenípřís|ušných
zákonů,
norem a předpisů,dá|e o bezpečnostpři práci, při insta|aci a provozu zaÍízenía lybavení stavby,
_ sledování a kontro|a, zda zhotovite| provádí předepsanéa dohodnutézkoušky nrateriálů,
konstrukcía prací, kontro|ajejich výs|edkůa vyžadovánídokladů, které prokazují kva|itu
prováděných pracía dodávek (certifikáty, atesty,protoko|y apod.),
_ sledovánía kontrolavedenístavebních
a montáŽních
deníkův souIadus podrnínkarni
snllouvy,
_ provádění zápisů do stavebního deníku o sqých zjištěních a návrzíc|t, požadováníodezvy a
hodnoceníúčinnostiopatření,Vztahujícíchse k těmto zápisům, Včet|lěZaujímánístanovisek
k zápisůnr,pokud se týkajípředmětutechnického
dozoru,
_ organizacea vedeníkontrolrríclr
drrí,
_ upIat|Ťování
námětů'srněřujících
k zhospodárnění
budoucíhoprovozudokolrčené
stavby,
_ spo|upráces pracovníkyzhotovite|epři prováděníopatřenína odvrácenínebo rraomezeníškodpři
olrroŽenístavbyŽivelnýrniudálostmi,
_ kontro|asouladupostupupracís časovýmp|ánemstavbya ustanoveními
smlouvy a upozorňování
ZhotovitelerranedodrŽování
termínů,
_ kontroIařádnéhouskladněrrí
rnateriálu,strojůa konstrukcí,
_ v prťtběhu
výstavbypřípravapodkIadůpro závěrečné
hodnocenístavby'
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_
_
_
.

přípravapodk|adťrpro odevzdánía převzetístavby nebojejích ěástía účastnajednání o odevzdání
a převzetí,
kontrola dokladů,kterédoloŽízhotovite| k odevzdánía převzetídokončenéstavby,
kontrola odstraňovánívad a nedodělkůzjištěnýchpři přebíránístavby v dohodnuých termírrech,
přípravana koIaudační
řízení,
kontrola lyklizení staveništězhotovitelem.

23.5 oprávněnéosoby objednateleve věcech autorskéhodózoru mohou za objednatelejednat v rámci
autorskéhodozoru, kteým se rozumízejména:
_ účastna řízeníchv případech,kdy je nutnéupřesnit nebo \)isvětlit souvis|ostis dokumentací
stavby;
_ sledovánísouladu vytyčovacíchvýkresůse situacístavby;
_ poskyování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby nebo k lypracovárrí dodavatelské
dokumentace;
koordinace při zpracování rea|izačních projektů, pokud budou ve fázi rea|izace stavby
zpracovávány;
posuzování návrhů účastníků
l"ýstavby na odchylky a změny proti příslušnéčásti dokumerrtace
stavby z poh|edu dodržerrítechnicko.ekonomických parametrůstavby, dodrŽerrílhůt ýstavby
včetně poskytování q,jádření k případným požadavkůrnna větší mnoŽství výrobků a v.ýkonů
oproti dokumentaci stavby;
_ sledovárrípostupu výstavby z hlediska souladu s dokumentacístavby a podrnírrkamistavebního
povolení.
_ operativrtízpracovárrídokumentacek odstraněníodchylek rnezi prováděnímstavby a dokumentací
stavby.
_ přípravapodkIadůpro případnázměnová řízení,pokud se ýkají dokumentace;
_ účastpři předávání jednotlivých etap, či uce|ených částístavby, dá|e kontro|a částístavby nebo
inženýrskýchsítía objektů,kterérnajíbýt zakryty nebo se jirrak stanou nepřístupnými;
_ účastpři předání stavby a kolaudaci;
poskytováníběŽných korrzultacíúčastníkům
výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a v.ýstavby
s dokumentacístavby;
.--koordinace dokumentace' popř. dokumentůa návrhů na zaÍízenístaveništěa na organizaci prací
na staveništiv souvislosti projektem organizace výstavby, kterýje součástídokumentace;
_ odborrrátechrrickápomoc při posuzovánílyužitípůvodníclr
dílůpo jejich dernontáŽi,zejménave
vazbě na návrhy uvedené v projektové dokumentaci, dále při posuzování kvality nových a
původníchčástístavby a posuzováníkvality prováděných prací.
23.ó

oprávněné osoby objednatelese všeobecnoupůsobnostímohou za objedrratelejednat ve všech
věcech v rámci tétosmlouly.

ve věcechtechnických:
23.7 oprávněnéosoby objednate|e
a)
Jiří Loskot
b)
Ing.Michael Rund
23.8 oorávněnéosobv zlrotovitele:
projektovýmanaŽer,tel.:602 648 389, e-mail:martin.sefrna@arcadis.cz
u)
Ing.Martin Šefrna,
á slanovení
X X I V . S p o I e č nu
24.1

čIánky
Pokud nenív předclrozíchčástechsrnlouvyuvedenoněco jirrélro,váahují se na riě příslušné
společrrých
ustanovení
srtrlouly.

24.2

Slnluvtrístranyse dolrodlyna torn,Žejakákoliv peněžitáplněnídle smloulyjsou řádně včassplněna,
pokud by|a příslušriáčástkaodepsánaz účtupovinnéstrany ve prospěch účtuoprávrrěnésmluvní
stranyrrejpozdějivposledníden splatnosti.
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24.3 SmIuvní
stranyse dohodly,Že v případěneplatnosti
některého
neboneúčinnosti
ustanovení
smlouvy
nebudoudotčerra
ostatníustanovenísmlouvy, resp. v případěániku právníhovÍahu za|oŽeného
touto sm|ouvou,ztlstávajiv platnostia účinnosti
i nadá|eustanovení'
z jejichŽpovahyvyplývá, Že
majíZůstat
n€ d otčenaánikem právníhovúahuza|oŽeného
toutosmlouvou.
24.4 Případné
sporysouvisejících
se smlouvouse sIn|uvní
stranyvždypokusío smírné
řešení'
Nedojde-li
k takovému
řešení,
rozhodneo sporuvěcněa místněpříslušnými
soudCeskérepubliky'
24.5 Smluvnístrany smlouly se dohod|y' Že právnívztahy za|oŽené
touto smlouvou se budou řídit
právnírnřádemCeskérepubIiky.
písemnýmia
24.6 Tuto smlouvu|ze měnit,doplňovata upřestiovatpouzeoboustranněodsouhlasenými,
průběžně
čís|ovanými
dodatky,podpisyoprávněnýchzástupcůobou smIuvníchstran,kterémusíbý
umístěny
najednéIistině.
24.7 objednatelnepřipouští
odchylkyod návrhusm|ouvy.
24.8 Smluvnístrany se ve slnys|uustanovení$ 630 odst. l zákona ě- 89l20|z Sb., občanskýákoník,
dohodly,Že promlčecí
doby všechzávazkt ze smloulryněkterému
z účastníků
se prodluŽujína dobu
patnáctilet.
XXV. Závěrečnáustanovení
25.| Tato smlouvanabýá platnostia účinnosti
vden jejího podpisuoprávněnýmizástupci obou
smluvních
stran.
25,2 Sm|ouvaje vyhotovenaV pěti stejnopisech,z nichŽkaŽdásmluvnístranaobdržípo 2 stejnopisech
smlouly.KaŽdýstejnopis
smloulymá právnísíluoriginá|u.
25.3 Nedí|nousoučást
tétosmlouvytvořít54opřílohy:
Přiloha: Zadávací
dokumentace,
nabídka
zhotovitele
25.4 Smlouvabylaschválena
usneseIrírn
RK 758/07/l5.
25.5 Smluvnístranypotvrzujíautentičnost
tétosmlou\y a proh|ašují,
že si smlouvupřečet|y,
sjejím
obsahemsouhlasí,
žesm|ouvaby|asepsánana základěpravdivých
údajů'
zjejich pravéa svobodné
podrnírrek,
vůlea nebylalzavÍenav tísniani za jinak jednostranně
nevýhodnýclr
cožstvrzujíslýrn
podpisem,
resp.podpisemsvéhooprávněného
zástupce.

Soko|ov
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Ing.Michael Rund
Muzeum Sokolov p.o .KK
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Mgr. Petr Beneš
předsedapředstavenstva
ARCADIS CZ a.s.

Ing.Václav Hořejší,
MBA
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