u.t. bz/as/ř
SMLOUVA
O DILO
NA REALIZACI
STAVBY

Muzeum Sokolov, příspěvllovó organizace KarlovarskéhoKraje
se sídlem:Zámecká1. 356 01 Sokolov

Ičo:720538o1

bankovníspojení:Komerčníbanka,a.s.v Sokolově
čísloúčfu:
43-6375810277/0|00
zastoupený: Ing. Michael Rund, ředitel muzea
registraceve veřejnémrejstřiku (u regisÍovaných):
na stranějednéjako objednatel(dálejen ,,objednatel,,)

ISS0 - Inžeýrské stavby Sokolov, s.r,o.
sídlo: Pohraničnistráže255' 357 03 svatava
tČo: 18248675
DIč: CZ18248675
bankovníspojení:Komerěníbanka' a.s.,pobočkaSokolov
ěísloúěfu:359948391/0l00
zastoupený:
JosefBarýzal' jednatelspolečnosti
zapsanýv obohodnímrejstříkuvedenémKrajshým soudemv P|zri oddílC vložka 1339.
na straně druhéjako zhotovitel (dálejen ,,zhotovitel,,)
jako''smluwtístrany,')
(společně

uzavírajíve smys|uzékonač,'89/2012Sb.' oběanslcýzákoní( tuto

smlouvu

o dílo

na rea|iztci

stavby

..........,,Rekonstrukce
místností
a vitrínv expoziciZámečekSokolov....'.............
(drílejat ''srúouvď)
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I. Úvodní ustanovení
1.1

Zhotovítelprohlašuje,žeje držitelemživnostenského
oprávněník,'Prováděnístavebvčetnějejich
změn,udržovacích
pracína nich ajejich odstraňov
ání..a máÍádnévybavení,zkušenosti
a schopnosti,
aby řádně a včasprovedldílodle tétosmlouvy.

1.2 Zhotovitelje vítězemveřejnézakríakyvyhlášené
jako lyhlašovatelem
dne 5.l0.2015 objednatelem
veřejné zakéaky ,,Rekonstrukce místrrostía vitrín v expozici v Zámeček Sokolov.. formou
otevřenéhoýběrovéhoho řízení. Výběr vítěze veřejné zakizky by| potwzen roáodnutím Rady
Karlovarského
kaje dne ....'.
II. Předmět smlouvy

2 . 1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazlje provéstpro objednateleřádně a včas,na svůjnáklad a

nebezpečí
sjednanédílo dle člankuIII. smlouly a objednatelse zavazujeza provedené
dílozaplatit
zhotoYitelicenuve ýši a za podmíneksjednaných
ve smlouvě'

Zhotovitel provede dílo dle článkuIII. smlouvy tím, Že řádně a věas dodá kompletnístavební,
montažnía dalši práce' včetněstavebníchmateriálů'v rozsahu a ó|e zadávacídokumentace,této
smlouvy, obecnězávaznýchprávníchpředpisů,ČSN, EN a ostatníchnorem' a to včetnězařízení
staveniště
ajeho vyklizenípo dokončení
díla.
III. Specifikacedíla
jako ,,Rekonstrukcemístnostía vitrín v expozici
3 . 1 Dílem se rozumí provedenístavby označené

ZámeěekSokolov,.,kteráje řešenaprojektovoudokumentací',Stavebníúpravymuzeav Sokolově.
rozšíření
ČI(AIT -0301232zakáakač.5/15 zpracovanoufirmou
ýstavní expoziceěást3'.,arch.čís|o
Jurica a's. v Sokolově.Podkladempro uzavřenísmlouvyje nabídkaáotovitele ze dne 22.10'20|5
(příloha č.2 smlouvy nebo která je uloženau objednatelejako externípříloha smlouvy) a zadávaci
dokumentacena veřejnouzakázkuna akci ,'Stavební
úpralymuzeav Sokolově_ rozšíření
ýstavní
expozice ěást 3,. ze dne 03/2015(přiloha č'2 nebo kteráje rovněžuloženau objednatelejako externí
příloha smlouvy). Zadávaci dokumentacepro provedeni díla, specifikovaná v článku III' odst' 3.2
písmenob) smlouly, byla zhotovitelipředánajako podkladpro stanoveníceny díla,cožzhotovitel
podpisem srÍou}y stwzuje. Souhlas s provedenímohlášenéhostavebníhozáměru k předmětné
stavběč.j. 78370/2015/OSUP/JISP
ze dne 21.9.2015lydané stavebnímúřademv Sokolově,které
přílohouě. 1 smlouvy.
nabylopráurímoci dne23.9.2015'je
Přitom platí'žedílemje provedenívšechěinností,pracía dodávekobsaŽenýchbud'v textovénebo
výkesovéěástiprojektovédokumentacenebo ve ýkazu ýměr nebo ve ýmě více zájemcůmo
veřejnou zakázku k podání nabídkyna předmětnouakci. Dílem jsou rovněžěinnosti, práce a
dodávky' kterénejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaŽeny,ale o kteých
zhotovitelvěděl, nebo podle s\.ýchodbornýchmalostívědět měl nebo mohl, žejsou k řádnémua
kvalitnímuprovedenídíla danépovahy třeba. Dílo zahmuje provedení,dodánía zajištěnívšech
ěinností,prací,služeb,věcía dodávek,nutnýchk rea|izag'díla,a v tom zejména:
a)
b)
c)

zajištěníkompletníinženýrské
ěinnosti a dopracovánizásad organizaceýstavby včetně
jeho projednánís objednatelem,příslušným
stavebnímúřadema dotčenými
orgány státní
správy;
harmonogramupostupu pTacíprováděnídíla d|e této
zpracovánídetailníhopísemného
smlouvy;
provedenípracía dodávekdle projektové
dokumentace
speciflkované
v článkuIII.odst.3.2
písm.b) tétosmlouvy,tj. zejména:
_

qýstavníexpozicečást3 (stavební
částa
Stavebniúpravymuzeav Sokolově_ rozšíření
projektové
dle
dokumentace)
vnitřnílybavení
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d)
e)

0
c)

h)

D
i)
k)
l)

práce a
vybavenídokončené
stavbydle příslušných
ČSN se zaměřenímna bezpečnost
požámíochranu(výstražné
tabulky'hasicípřístroje)
při zajištění
zaškoleníobsluhy a součinnost
kolaudacedíladle tétosmlouvy,věetněúěasti
zhotovitelepři kolaudačním
řízenína lyzvání objednatele;
zajišlěni zaYízenístaveniště,a to podle potřeby na řádné provedenídíla včetnějeho
likvidace;
provedenízávěrečnéhoúklidu místaprov-edenídí1adle této smlouvy (úklid budov bude
provedendle položekURS PRAHA' a.s.,ICo: 47,|15 645,é'95290l l 11 a952901114);
provedeníopatření při realizaci stavby vyplývajícíz umístěnía návaznosti stavby a
zohledňující
ýto skutečnosti:
j ako skládlcymateriálu;
(i) komunikacea plochy v okolí místaprováděnídílanelze vyr.ržít
(ii) prostormístaprováděnídílanelze bez dalšíhoopatřenívyuŽítk umístění
sociálníhoa
hygienického
zařízenízhotovitele,
provedení
skutečného
díla,včetnědokladovéčástia návrhůprovozních
dodánídokumentace
jazyce,
řádů, vše v ěeském
ve dvou lyhotoveních a v elektronicképodobě ve formátech,
kteréje objednatelschopenpřijmoutfi. formáý *.doc,*.xls,*.dwga *.pdf),
zajištění
uloženístavebnísuti a ekologickálikvidacestavebních
odpadůa doložení
dokladů
poplatků
likvidaci,
včetně
za
toto
uložení,
likvidaci
o této
úhrady
a dopralu;
programudle čIánkuX. odst.l0.ó smlouvy
oznaěenístavbyv souladus pravidlyoperaěního
po celoudoburealizacestavby,
výstavboudo původního
uvedenípozemkůa komunikacípřípadnědotčených
stavu,nebodo
podmínek
povolení'
prostor
stavebního
úHid a vyklizení
dotčenýchýstavbou
stavu dle
současně
s dokončením
dílal
zajištění
výkonučinnostikoordinátorabezpečnosti
a ochranyzdravípři práci na staveništi,

to všev místěprováděnídíladle ělánkuV. odst.5.l smlouvy,neqplýváJi z povahyvěcijinak.
Dodávkadíladle předchozívětyjejako celekoznačovánajako
,,dílo...
3.2

Dílobudeprovedenov rozsahu,způsobem
a v jakosti stanovené:
a)
b)

d)
e)

0

touto smlouvou;
projektovoudokumentací
omaěenoujako ''Stavebníúpraly muzeav Sokolově_ rozšíření
pro prováděnídíla zpracovanouspolečností
část
3..
JURICA a.s.,
expozice
ýstavní
je
jako
povinen
odbomězpůsobiláosoba
v měsíci03/2015,ěís|ozakázky5/15' áotovitel
zkontrolovattechnickoučástpředanédokumentacenejpozději před zahájenímprací na
příslušné
ěásti díla a upozomit objednatelebez zbýečnéhoodkladu na zjištěnévady a
předanédokumentacevčetně
nedostatkya předat mu soupis zjištěnýchvad a nedostatků
a včetnělymezenídopaduna předměta cenuveřejnézakázky;
návrhůnajejich odstranění
záměru,lydaným MěstskýúřadSokolov,odbor
ohlášeného
stavebního
souhlass provedením
ze dne
stavebnía územníhoplanovaní_ stavebníúřad č. j' 78370/2015/OSUP/JISP
právni
moci dne23.9.2oI5;
21.9.2015
' kteft nabylo
zadávaci dokumentacína veřejnou zakázku na akci ,,Stavebníúpravymuzea v Sokolově _
l'rýstavní
expoziceěást3..ze dne2|.9.2015;
rozšíření
nabídkouzhotovite|edi|aze dne22.10.2015:
obecně závaznýmiprávnímipředpisy,ČSN, EN, metodikamivýrobcůpokud neodporují
právnímpředpisůma ČsN a EN, a veškeými písemnýmipokyny a podkladypředanými
změnamishorauvedené
objednatelemzhotovitelipodle smlouvya případnýmipozdějšími
průběhu
prováděnídíla'jeho
potřebami
v
zjištěnými
které
byly
vyvolány
dokumentace,
zkoušení,uvádění do provozu nebo z důvodurozhodnutíěi opaďení orgánu stiítního
ke kontrolestavebčijinými okolnostmi
dohledu,příp'jinými orgánypříslušnými
stavebního
smluvními stranami nepředvídanými,rozhodnutími,resp. vyjádřeními veřejnoprávních
orgánů,výs|edkykontrolníchdnůa prováděnýchzkoušeks tím' žeobjednatelje oprávněn
upravitzpůsobprováděnídíla.

Dílo bude provedenov normovéjakosti kvaliý dle platnýchČSN s použitímýrobků nejvyšší
kvalitativnítřídyjakosti.
sítích,
kterése nachr2ejívmístě
žeúdajeo inŽenýrslcých
Zhotovitelje seznámense skutečností,
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prováděnídíla(viz čl.V. smlouvy)ajsou obsaženy
v projektové
dokumentaci,
nemusíodpovídat
prověřenískutečného
skutečnosti'
Vzhledemk tomu se zhotovitelzavazujezabezpečit
stavu
inženýrských
sítípřed zahájenímprováděnídílase správciuvedenýchinženýrských
sítía souěasně
pruběhupodzemních
zajistitvytýčení
činadzemních
sítítak' aby při prováděnídílanedošlokjejich
poškození.
práce(plnění)'!. prácenadrámecsmlouvy,se považují
pouzetakovéprácea plnění
3.3 Za nepředvídané
zhotovitele,kterénebyly součástí
řešenídodávkydílalyplývajícíhoze smlouvy, obecnězávazných
právníchpředpisů,CSN, EN' stavebního
povolenína prováděnídíla,dohodnutého
rozsahua kvality
praxe
práce
nebo
změnou
provedené
čiověřenétechnické
vyvo|ané
zásadní
dodávkydíla
na základě
požadavku
zvláštního
objednatelea po uzavřenípísemného
dodatkuke smlouvě.

práce se nepovažují
Za nepÍedvidané
zejménapráce a plněníjinak splňujícípodmínkysmlouvyna
práce, o kteďch prokazatelnězhotovitel při podpisu smlouvy věděl nebo nemohl
nepředvídané
nevědětnebojejichžprovedeníbylo vyvoláno pouzeprodlenímzhotoviteles prováděnímdílanebo
prodleníms poskytováníms nímspojenýchplnění'za kterézhotovitelodpovídáneboprácea plnění,
kterájsou důsledkemvadnéhoplněnízhotovitele,a dále i práce a plnění,kteréjsou v souladus
řešenímprovedenídíla a projektovédokumentacenebo pravomocnýmstavebnímpovolenímna
provedení
díla,a tatopouzezpřesňují.
3.4

Změny dí|avčetněceny a doby plnění,budouJi změnouovlivněny,kterésplňujípožadavkyčl.III.
odst.3.3 smlouvy, musíbý specifikoványv písemném
dodatkuke smlouvě a pro zhotovitelese
příslušného
písemného
stanouzávaznýmivždyode dneúčinnosti
dodatkusmlouvy.

3.5

v projektové
Smluvnístranyse v.ýslovnědohodly,ženormyČst.I,pN, uvedené
dokumentaci,
budou
pro realizacidanéhodílapovažovat
obě smluvnístranyza zÁvaznévplnémrozsahu.
IV. Doba plnění

4.1

Zhotovitelse zavazujedílořádně provéstve lhůtěnejpozdějido 15.L2'20|5

4.2

termínech:
Smlurnríshanyse dohodly'žedílobudeprovedenojako celek,a to v následujících
termínpředánístaveniště
zhotoviteli
zahájeníprováděnídíla
zahájenípřejímek
prací
dokoněení
protokolámípředánířádně provedeného
díla

10.11.2015
12.1t.2015
14.12.201s
14.12.201s
t5.t2.2015

dílaprostého
všechvad a souěasněřádnéprotokolrírní
Provedenímdí|ase rozumíúplnédokončení
předánídílazhotovitelemobjednatelidle ělánkuXII. smlouvy.

4.3

Detailní harmonogram realizace di|a, zpraco,taný v souladu s nabídkou zhotoútele v Iámcl
zhotovitel objednateliv členěnív períodácho maxímálněsedmi po sobě
zadávaciho řízení,pÍed|oží
jdoucíchkalendářníchdnech nejpozdějido sedmi kalendářníchdnůode dne podpisutétosmlouvy.
Termíny provádění díla uvedenév harmonoglamu rea|izace díla jsou pro zhotovitele závamé.
Harmonogrampostupu pÍacíbude obsahovati návrh opatřeník minimalizaci negativníchvlivů
s realizacístavby.
souvisejících

4.4

Smluvnístrany se dohodly, že případnévícepráce,jejichž finančníobjem (v cenách bez DPH)
ceny za provedenídíla(bez DPH), nebudoumít
nepřekroěí10 % (slovy:desetprocent)ze sjednané
termínudle smlouly, pokud se
díla a dílo bude dokoněenove sjednaném
vliv na termínukončení
jinak.
smluvnístranyv'ýslovněpísemněnedohodnou

^<

Smluvnístranyse dohodly' žedílobude provedenojako celek.
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4.O

4.7

Smluvnístranyse dohodly,žecelková dobaprovedenídílačijednotlivédílčílhůtystanovené
touto
smlouvoupro dílčíplněnídíla se prodlouží
o dobu,po kterounemohlobýt dílo'čijeho dílčíěásti,
prováděnyv důsledkůokolnostívyluěujícíchodpovědnostve smyslu ustanovení$ 2913 a násl.
zákonač.89/2012sb.' občanslcý
zákoník.odpovědnostnevylučujepřekážka,která vznikla v době'
kdy jiŽ byl zhotovitelv prodlenís plněnímsvépovinnostinebovznikla v důsledkuhospodářslcých
či
poměruzhotovitele'
organizaěních
Před dobou sjednanoupro předánía pÍevzetí
dí|a dle ělánku Iv. odst.4.l tétosmlouvy není
objednatelpovinenod zhotoviteledílo,čikteroukolijehočástpřevzít.

4.8 Zdrži-Lise prováděnídílav důsledkudůvodů
výluěněna straněobjednatele,má zhotovitelprávo na
přiměřenéprodloužení
doby plněnídílačijeho ěásti,a to o dobu,o kteroubylo plněnídílačijeho
prodlouženo.
částitakto
V. Místo prováděnídí|a
5.1

Zhotovítelse zavazt:jeprovéstdílo na pozemkuparc. č.3410,kteý se nachrízí
ve městěSokolov a
katastrálnímuzemíSokolov.

5.2 Zhotoútel prohlašuje,žese dostateěněsezniímils fakticlcýmstavema technickou dokumentacístavu

místa prováděnídíla a staveništěa Že nezjistil, ani podle stanovisekjím přizvaných odbomě
způsobilýchosob, žádnépřekaŽky'kteréby zhotovitelibrránilyv uzavřenísmlouly nebo kteréby
vedly k nemožnostiprovedenídíladle smlouly.
YI. Cena a způsobjejí úhrady

6.1

Smluvnístranyse dohodlyna ceně,tzn' ceněmaximální,za provedenídíla,ve ýši:
č6 ' .
CenabezDPH
..................439.K
48
(sloly: čýřistatřicetdevěttisícěýřistaosmdesátšest
Kč)
92'292'-Kě
DPH..''......'..'.
(slow: devadesátdvatisícdvěstědevadesátdva
Kč)
Cena včetněDPH
531.778'.Kč
(slovy:pětsettřicetjedentisícsedmsetsedmdesátosm
Kč)
(dálejen ',cena..nebo..cenaza provedenidíla..)

o.z

V ceně jsou zahmuý veškerénr{kladyzhotovitele,kterépři plnění svéhozávazku dle smlouvy
vynaloží(zejména
náklady na materiál,energiea médiapotřebnák realizaci díla,dopravníopatření,
vytýčení
odvoz a uloŽeníodpadu' dopralu' úkiid,vybudování,udrŽovánía vyklizení staveniště,
geodetické
práce,nákladyna služby,atesty
inženýrsIcých
sítídle podkladůpředanýchobjednatelem,
provoz,činnostkoordinátorabezpečnosti
práce
materiálů,
veškeré
zkouškya revize,měření,testovací
ná*ladů
dle ák. č. 30912006Sb. apod.),včetnězapočtenírezeÍvna úhradunepředvídatelných
vyplýajících z rizik u akce tohotocharakteruoblyklých. Cena nebudepo dobu do ukoněenídíla
jinak, Zhotovitelprohlašuje,
Že všechny
předmětemzvýšení,
pokudtato smlouvav.ýslovněnestanoví
věcnéa ostatnípodmínkydí|azahmul do kalkulaceceny. Zhotovitelvýs|ovně
technické,finanční,
řízení
nákladyspojenése splněnímpodmínekstavebního
prohlašuje,
cenyjsou i veškeré
Že součástí
jiných povoleníěi jiných rozhodnutí
orgánůveřejnésprávy.
čizískáním
objednatelemnebudouna cenupos\rtovánajakríkoliplněnípřed zahájenímprováděnídíla.Smluvní
strany se vzájemně dohodly, Že cena bude hrazena objednatelemprůběžněv niže uvedených
termínech,a to nd z^k|adědílčíchfaktur \Ystavenýchzhotovitelemve smyslu a za podmínek
stanovenýchsmlouvou a předanýchobjednateli. Vystavenédílčífaktury budou zahmovatdaň
z přidanéhodnoty.2|%. Dí|ěifakturybudoulystavoványzhotovitelemdo celkovéýše 80 % ceny;
po řádnémpředánídílabudevystavenakonečnáfakturana zbýaj ícíěástceny.
stÍana) z l)

Smluvnístranyse vzájemnědohodly,žezhotovitelembudoupři dodržení
provádění
harmonogramu
dílavystavoványdílčí
fakturyv následujících
termínech:
Podkladem a podmínkoupro }ystavenířádné dílčífaktury bude písemný,odsouhlasenýa
objednatelempodepsanýzjišťovacíprotokol provedenýchprací a dodávek (dále jen ,,zjišťovací
protokol..)ke dni vystavenítékterédílčífakturyzpracovanýpodlejednotlivýchčástínabídkoých
rozpočtů'Do patnácti dní po řádnémprotokolárnímjpředrí,rrí
a převzetí dila bude áotovitelem
předána
vystavena a objednateli
koneěná faktura na zbylající částceny doposud neukazenou na
základě dílčích
faktur' V případě,že součástí
koneěnéfaktury bude úhradapracía dodávek,které
objednateldosudneodsouhlasila nepodepsal,
budejejísoučástí
i zjišťovací
protokol.
o-4

V každédílěí i v konečnéfaktuře zhotovitel uvede fakturovanoučást ceny bez DPH a DPH
stanovenouve smyslu zákona ě. 235/2004Sb', o dani z přidanéhodnoý, v platnémznění(dálejen
,,zákono dani..).Každádílčíi konečnáfakturabudemítsplatnost14 kalendářníchdníode dnejejího
řádnéhopředání objednateli.Každá dílčíi konečnáfaktura dle tohoto článku smlouvy bude
obsahovatnáležitostidaňovéhodokladustanovené
zákonemo dani a zákonemč.563/1991Sb.. o
účetnictví,
v platnémznění.V případě,Že fakturanebudeobsahovatsprávnéúdajeěi budeneúplná'
je objednateloprávněnfakturuvrátit ve lhůtědo datajejísplatnostizhotoviteli.Zhotoviteljepovinen
takovou fakturu opravit, aby splňovalapodmínkystanovenév tomto odstavcitohoto článkutéto
smlouvy.Lhůtasplatnostiběžíu opravené
fakturyod začátku.

6.5

Veškeré
vícepráce,změny,doplňkyneborozšíření,
kterénejsousoučástí
díladle smlouly a souěástí
jejich
před
ceny,musíbýÍvždy
realizacípísemněodsouhlasenyobjednatelem
včetnějejich ocenění'
Pokud zhotovitelprovedeněkteréz těchtopracíbez potvrzeného
písemného
dodatkusmlouvy,má
objednatelprávo odmítnoutjejich úhradua cenaza jejich provedeníje součástí
ceny za provedeni
díla.

6.6

Na zárkladěpísemnéhosoupisu víceprací,odsouhlaseného
oběma smluvnímistranami,doplní
zhotovitel jednotkovéceny v té ýši, kterou použil pro sestavenínabídkovéceny (viz nabídkové
rozpoěý, kterébyly součástí
nabídky).NebudouJi práce čivěci použité
k provedenídíla,kteréjsou
předmětemvíceprací,oceněnyv rozpočtuzhotovitele,budou se oceňovatdle aktuálníhoceníkua
metodikyspolečnosti
ÚRs PRAřIA' a.s.,IČo: 471|5 645.
Vynásobenímjednotkových cen a množstvíprovedenýchměrných jednotek budou stanoveny
ákladní náHady, rovněž pak analogicky s podmínkamikalkulace uveden]Ímiv nabídce,náklady
související
s umístěním
stavby(obvyklýpojem:VRN _ vedlejšírozpočtové
nríklady)'Daň z přidané
hodnotybudedopočtena
dle platnýchpředpisův době ztlětování.
Zhotovitelizanikájalcýkolivnárok
na n4ýšení
ceny,jestližepísemněneoznámínutnostjejíhopřekročení
a ýši poŽadovaného
zvýšení
je
ceny bez zbýečného
odkladupoté,kdy se ukázalo,že zwýšení
ceny nevyhnutelné'
Toto písemné
oznámenívšak nezakládá právo zhotovitele na zvýšeníceny' Zv.ýšeniceny je možrépolze za
podmínekdanýchtouto sÍ ouvou.

o./

objednatel si vyhrazuje právo zmenšitrozsah předmětuplněnídíla. v tomto případěbude cena
úměměsnížena
s použitímcen z nabídkovýchrozpočtů.
NedojdeJi mezi oběmastranamik dohodě
při odsouhlasenímnožstvínebo druhu provedenýchprací a dodávek, je áotovitel oprávněn
fakturovatpouze práce, u kteých nedošlok rozporu.

6.8

insolvencena majetekzhotoviteledle zákonač.
Smlur'rríshany se dohodly,žev případěprohlášení
182/2006Sb', o úpadkua způsobechjeho
řešení(insolvenční
ákon), v platnémzněnínebozamítrrutí
návrhu na prohlášeníinsolvencepro nedostatekmajetkudlužníka(zhotovitele):
a)

před řádným předanímdílazhotovitelemobjednateliposkytujezhotovitelobjednatelislew
z cer'yYe výširozdilu mezi cenou(viz ělánek VI. odst.6'1 smlouvy)a částkouuhrazenou
objednatelemdo okamžikuprohlášeníinsolvence na majetek zhotovitele, nebo zamítnutí
(zhotoútele);
náwhu na prohlášení
insolvencepro nedostatek
majetkudlužníka
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b)

6.9

po řádnémpředánídíla zhotovitelemobjednateli(viz článekXII. smlouvy),avšakpřed
uplynutím zrí'ruěnídoby dle ělrfurkuXIII. smlouvy, poskytuje áotovitel objednateli'
v případě poskýnutí finančnízríLruky
(istoý) složenímfinančníchprostředkůna účet
objednatele,slevu z ceny (viz článekM. odst. 6.1 smlouvy) odpovídající
zbývajicin
finančnímprostředkůmna úětu objednatele,kde je složenafinančnízrírukake dni
předcházejícímu
dni prohlášení
insolvence,tj. cena se v důsledkuuplatněníslevy snižujeo
částkuve ýši odpovídající
zbý"lajícím
finaněnímprostředkům
na účfuobjednatele,
kdeje
prohlášení
složenafinančnízáruka ke dni předchrízejícíinu
dni
insolvence.Sleva bude
uplatněnatak, že finančnízátuka (istota) dle článku xxl. této smlouly jiŽ nebude
vyplacenazhotovrteli.

Úhrada ceny,aťjižjakocelku ěi dílěíchplnění,nemávliv na uplatněníprávaobjednatele
zvad díla.

6.10 Smluvnístranytétosmlouvy se dohodly,žeje zhotovitel,coby poskýovatel zdanitelného
plnění,
povinen bez zbýeěnéhoprodlenípísemněinformovatobjednateleo tom, že se stal nespolehlivým
plátcemve smysluustanovení$ 106azákonaě' 23512004Sb', o dani z přidanéhodnoý, v platném
znění(dále jen ,,zá,kono DPH..). Smluvnístranysi dále společněujednaly,žepokud objednatelv
pruběhu platnosti tohoto smluvníhovztahu na základě informace od zhotoviteleči na z{kladě
vlastníhošetřenízjistí,žese zhotovitelstal nespolehliým plátcemve smyslu$ 106aákona o DPH,
souhlasíobě smluvnístrany s tím, Že objednateluhradíza zhotoviteledaň z přidanéhodnotyz
takovéhozdanitelnéhoplněnídobrovolněsprávci daně dle $ 109a citovanéhoprávníhopředpisu.
Zaplaceníěástkyve výšidaněobjednatelem
správcidaněpak budecenadle tétosmlouvysmluvními
stranamipovažovánoza splněnízávazkuuhraditsjednanoucenu,resp.její ěást' Smluvnístranysi v
tétosouvislostiposkytnoutveškerounezbynou souěinnostpři vájemném posb/továníinformací
požadovaných
zákonem o DPH. Zhotovitel současněsouhlasís tín' že je povinen objednateli
nahraditveškerouškodu vzniklou v důsledkuaplikace instituturučeníze strany správce daně.
Smluvnístranyse dohodly,žeobjednatelbudehraditsjednanoucenupouzena účet
zaregistrovaný
a
zveřejněnýve smyslu$ 96 odst.1 ákona o DPH.
VII. Součinnostsmluvníchstran
7,7

Smluvnístranyse zavanlji v1rvinoutveškeré
úsilík vytvořenípotřebnýchpodmínekpro realizacidíla
dle podmínekstanovenýchsmlouvou,které'r1plývajízjejich smluvníhopostavení.To platí i
v případech,
kde to nenívýslovněstanovenoustanovením
smlouly.

7.2

Pokud jsou kterékolize smluvníchstranznámy skutečnosti,
kteréjí bránínebo budou bránit,aby
dostálasvým smluvnímpovinnostem,sdělítutoskut€ č nostneprodleněpísemnědruhésmluvnístraně'
Smluvní sÍany se dá|e zavaz:ujineprodleně odstranit v rámci sých možnostívšechnyokolnosti,
kteréjsou najejich straněa kterébránísplněníjejichsmluvníchpovinností.

I.)

Zhotovitelse zavazuje,žena základěskutečností
zjištěnýchv průběhuplněnípovinnostídle smlouly
navrhne a provede opatřenísměřujícík dodrženípodmínekstanovenýchsmlouvoupro naplnění
smlouly, k ochraně objednatelepřed škodami, zÍrátamia zbytečnýmiýdaji a že poskytne
potřebnédoklady,konzultace,
objednatelia jiným osobám zúěastněným
na prováděnídíla veškeré
pomoca jinou součinnost.
VIII. Prohlášení'práva a povinnostismluvníchstran

8.1

Zhotovitelprohlašuje,
že:
_ neníjako právnickí osobav likvidaci;
- neníproti němu vedenoinsolveněníÍízeniye smyslu zákona č. |82/2006Sb., o úpadkua
řešení,
v platnémzněnía takovéřízenínebylozastavenočizrušenoz důvodu
způsobechjeho
nedostatkumajetkuzhotovitelea dále nenípředluženčineschopenplnit svésplatnézávazky
vůčis\"ýmvěřitelům;
_ uzavření(uzavřením)tétosmlouvy neforušísprávníroáodnutí soudů,roáodce ěi rozhodčí
instituce ani orgánu státnísprávy Českérepubliky, neporušíustanoveníádné dohody,
sEanal z25

-

smlouvyěi jinéhoujednání,kteréuzavřelse třetíosobou,nebudemítza následekújmunebo
požadavek na splacení jakéhokoli správniho pop|atku, dotací nebo jiného ávazku
zhotovitele,bylo schválenopříslušnýmiorgány zhotovitele,neexistujenic, co by bránilo
zhotoviteli uzavřít tuto smlouvu, zejménajakékoli rozhodnutí soudu' rozhodce či
arbitráŽního
orgánu(např.předběžné
neborozhodnutí
opatření)
subjektuveřejnésprávy;
jiŽ
neuěinil nic, ať sám aneboza spoluprácečiprostřednictvím
třetíosoby,co by omeziloči
znemožnilodosažení
účelu
tétosmlouw:
')

8.2

Zhotovitelse zavazuje,žeobjednatelibezodkladněpo vzniku takovéskutečnosti
píserměoznámí:
_ podánínávrhu na prohlášení
úpadkuna zhotoviteledle zíkonač' 18212006Sb., o úpadkua
jeho řešení,
v platnémznění;
způsobech
- vstup áotovitele do likvídace;
- splněnípodmínekprohlášení
úpadkuzhotovitele,tj. zejména
žezhotoviteljepředlužen
anebo
insolventní;
_ změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkovéstruktury, která
představujeběŽnýobchodnístyk;
_ rozhodnutío provedenípřeměnyzhotovite|e,zejménafizi, převodemjměnína společníka
či
rozdělením,provedenízměny právníformy zhotoviteleči provedeníjiných organizačních
změnl
_ omezeníči ukončení
ýkonu činnostizhotovitele,která bezprostředněsouvisís předmětem
tétosmlouvy;
_ rozhodnutío za|oŽeniobchodníkorporacezhotovitelemči účastina podnikáníjiné osoby
zhotovitele;
_ všechnyskutečnosti,
kteréby mohly mítvliv na přechodči vypořádánízávazkůzhotovitele
vůěiobjednatelivyplýajícíchz tétosmlouvyčis toutosmlouvousouúsejících;
_ rozhodnutío znršení
zhotoútele.

8.3

Zhotovitel se zavazuje při prováděnídíla dodÉovatplatnéprávní a ostatnípředpisy k zajištění
bezpečnostia ochrany zdraví při prárci'dá|e hygienickéa protipožámía jiné obecně závazné
předpisy,cSN, EN a rozhodnutíorgánůveřejnésprávy, zejménapak stavebnípovolení'věetně
pracíapod.Zhotoútelnavrhneobjednateli
vymezenípodmínekhluěnosti,doby prováděnístavebních
vykovávatěinnostkoordinátorabezpeěnostia ochranyzdravípři práci
osobu,kterábudena staveništi
na staveništi.
Zhotoviteldále předloŽíobjednatelive lhůtědo 2 pracovníchdníod podpisusmlouvy
podle místastaveniště,
náwh ozrámení o zahájenipracíoblastnímuinspektorátupráce příslušnému
působnosti
zaslánoblastnímu
kterýbudepo potwzeníoprávněnouosobouobjednatelese všeobecnou
inspektorátupráce. Zhotovitel zajistí vyvěšenípotvrzenéhoozrrámenío zahájenípracína staveništi
v souladus podmínkami$ 15 odst. I zák, č:.309D006Sb. v platnémzněnípo celou dobu rea|izace
jeho průběžné
dílavčetně
aktualizace.Dále zhotovitelzajistízpacováníP1ánubezpečnosti
a ochrany
zdravípři práci a tento předložíobjednatelido 10 pracovníchdníod podpisusmlouly. V pruběhu
realizacedíladle smlouly budevedendeníkse záznamyo jednáníchve věci působnosti
koordinátora
práce mezi zhotovitel€ m a určenýmkoordinátorembezpečnosti
práce na tétostavbě.
bezpečnosti
Tento denik bude objednatelik dispozici na stavběve stejnémrežimujako stavebnídeník.

na své
8.4 Zhotovitel se zavanlje zachovávatstaveništěV pořádku a ěistotě, odstraňovatprůběžně

díla.Souěasněse zhotovitelzavazujezajistitobecnou
nákladyodpadya nečistoývznikléprováděním
bezpečnostvěcí a osob v místě staveniště.Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7
kalendářníchdní informovat objednateleo záměru provádění prací, které vyvolají omezení
objednatelev místěstavby a vjejím okolí, dale zhotovitelv tétosouvislostiobjednatelinawhne
opatřeník eliminacitěchtoomezenía projednájes objednatelem.
objednatelje oprávněnprovádětcenovoukontroluv pruběhuprováděnídílaa uváděnídokončeného
vyičtovánídíla.Všichni účastníci
smlouvyjsou
dílado provozu a kontroluprováděnízávěreěného
povinnivytvářetdostatečné
podmínkypro prováděnícenovékontroly.
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8.6

Zhotovitelprohlašuje,
žepřed podpisemsmlouvyřádně překontrolovalpředanémateriálnípodHady
a dokumentacia řádně prověřil místnípodmínkyna staveništia všechnynejasnépodmínkypro
realizacidílačijehočástisi vyjasnil s objednatelem
nebomístnímšetřením'

8.7

Zhotovitelse zavazuje,žezajistíprováděnídílatak,abyprováděnídíla:
a)
b)
c)
d)

v co nejmenšímíře omezovalookolí staveništěčijiných okolníchdotčených
pozemkůěi
:
staveb;
neobtěŽovalotřetí osoby a okolní prostoryzejménahlukem' pachem,emisemi'prachem,
vibracemi'exhalacemia zastíněním
nadmírupřiměřenoupcrněrům;
nemělo nepřiměřenýnepřízniý vliv na životníprostředí,včetněminimalizacenegativních
vlivůna okolístaveniště;
bylo zabezpeěenopro činnostkaždéprofeseodbornýmdozoremzhotovitele,kteý bude
garantovatdodržovánítechnologickýchpostupů.Totéžplatí pro práce subdodavatelů.
odbomou úroveňrealizovaného
dílajako celku zabezpečí
zhotovitelosobouodpovědnouza
odbornévedeníprováděnístavby _ Josef Barýzal, dat. nar. 1'2.|1.1956,autorizovanou
osobou v oboru pozemnístavby ve smyslu ákona č. 36011992Sb., o v'ýkonupovolání
autorizovanýcharchitektů
a o ýkonu povoláníautorizovanýchinženýrů
a techníků
činných
ve v'ýstavbě,
v platnémznění.Tato odpovědnáosobapotvrdístavebnídeníkpřed zahájením
prací na provedenídíla a po dokoněenídíla otiskem svóho autorizaěníhorazítkaa
připojenímvlastnoruěního
podpisu,dále průběžně
v průběhurea|izacedíla.Bez písemného
souhlasu objednatelenelze provéstzměnu odpovědnéosoby. Zhotovitel zabezpeěi'že
odbomé práce a činnosti,která nemá zapsriny ve svém obchodnímrejstříku nebo
živnostenském
listě,provedesubdodavatel
s odpovídající
odbornouzpůsobilostí.
Doklady o
předložízhotovitelobjednatelipřed zahájenímpracía
odbomézpůsobilostisubdodavatele
dále na vyžádáníobjednateleprůběžně
v pruběhurealízacedi|a.

8.8

Zhotovitel se zavazuje písemněupozomit objednatelena nevhodnost'případněnepřípustnost
podkladoých materiálů'pokynůa věcí, kterému byly předány objednatelem,
nebo objednatelem
požadovaných
změn,aťjiŽ z hlediskadůsledků
najakost a provedenídílačirozporus podHadypro
uzavřenísmlouvy, ustanoveníminebo rozhodnutímiorgánůveřejnésprávy ěi obecnězávaznými
právnímipředpisy,ČSN, EN čijinými normami.V případě,žeobjednatelbude,i přes upozomění
zhotovitele,trvat na užitípodkladoých mat€ r iálů, pokynůa věcí, kterébyly zhotovitelipředány
je zhotovitel oprávněn odmítnoutjejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich
objednatelem,
splněnímmohl vystavit správnímuči trestnímupostihu. Svá upozoměnízapíšezhotovitel do
stavebníhodeníku.

8.9

Zhotovitel se zavazlje uschovat a archivovat veškerou dokumentaci (zejménapak projektovou
dokumentaci,stavebnídeníky,daňovédoklady, korespondencis objednatelema subdodavateli)
spojenous prováděnímdíladle smlouvypo dobualespoňdesetilet ode dne finaněníhoukoněenídíla
(projektu).Pro účelytétosmlouly se dnem finančního
ukončeníprojektu rozumíden 1. ledna
po
provedena
posledníplatbav rámci projektu
kalendrířního
roku následujícího roce' ve kterémbyla
(vpřípaděprojektu).

8.i0

Zhotovitel se zavazuje umofuit objednateli, poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místnírozvoj
Českérepubliky, Ministerstvu financí Českérepubliky, auditn-ímuorgánu, Evropskékomísi'
kontrolnímuúřadu,Uřadu pro ochranu hospodářské
Evropskémuúčetnímu
dvoru, Nejvyššímu
soutěžea dalšímoprávněnýmorgánůmči subjektům
veřejnésprávy čijimi určeným
třetímosobám
kontroludokladůsouvisejících
s realizacídíla,a to alespoňv rozsahua dle ustanovení
zákona ě.
kontrole,v platnémznění.
320/200]'Sb', o finanční

8.11 objednatel neudělil zhotoviteli žádnéoprávněnínajímatjakékoli osoby jménemobjednatele.
při
smluvnístranydohodly,žekaždáosobazaměstnaná
nebojinakvyuŽívanázhotovitelem
Současně
(např.
prováděnídíla
pro účely
subdodavatelsky)
budeplacenazhotovitelema budepovažována
této
zhotovitele.
smlouvyza zaměstnance
8.12 Zhotovitel se zavazujeuhradit objednatelido třiceti dnů poté,kdy k tomu bude objednatelem
písemněvyzván, veškerépokuý ěi dalšísankce,kterébyly objednatelivyměřeny pravomocným
stÍana
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rozhodnutímorgánůveřejnésprávy v souvislostis porušením
povinnostízhotovitelestanovených
toutosmlouvouči obecnězávaznýmíprávnímipředpisypři prováděnídíla.Úhrada budeprovedena
na účet
objednateleuvedenýv písemné
výzvě.
8.13 objednatelje oprávněnlykonávat v místěprováděnídílatechnickýdozor stavebníka
(objednatele)
a
vjeho pruběhuzejménasledovat,zdajsou práceprováděnydle projektu,technichýchnoremajiných
právníchpředpisůa v souladus rozhodnutím
orgrínů
veřejnésprávy.Na nedostatkypři prováděnídíla
upozomízápisemve stavebnímdeníku.objednatelje bprávněndát pracovníkům
zhotovitelepříkaz
pracína provedenídíla'jeJi ohroženabezpeěnostprováděnéstavby,životnebo zdraví
k přerušení
osobpracujících
na stavběpři prováděnídílačiťetíchosob.
jímž
8.14 Zhotoviteljepovinenpředatobjednatelisemamsubdodavatelů,
ve kterémuvedesubdodavatele,
za plněnísubdodávkyuhradil více než|0Yo (u ýnamné zakazlE 5 %o)z ce|kovésjednanéceny.
Zhotovitelpředložíobjednatelitentoseznamsubdodavatelů
nejpozdějido 5 dnůod splněnísmlouvy,
nebo28, únoranásledujícího
kalendářního
roku v případě,žeplněnísmlouly přesahuje1 rok.
Máli subdodavatelformu akciovéspoleěnosti,je povinnostízhotovitelezabezpeěi|aby přílohou
seznamusubdodavatelů
byl i seznamvlastníků
akcií'jejichžsouhmnájmenovitríhodnotapřesahuje
I0Yo zák|adníhokapiťálu, lyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předloženíseznamu
subdodavatelů.
Seznam subdodavatelů
musí obsahovatidentifikaěníúdajesubdodavatele(obchodnífirma, sídlo,
popis
prací
IČo) a
ěi dodávek,kterésubdodavatelprováděl.Seznammusíbý předán v písemné
podoběa v rovněži v elektronické
podoběve formátu*.pdf.Porušením
povinnostipředatobjednateli
seznamsubdodavatelů
se zhotoviteldopouští
správníhodeliktupodle $ 120aodst.1 písm.c) zákona
č,.|3712006
Sb. o veřejnýchzakáakách,v platnémznění.Vzhledem k tomu,žena věasnémpředání
je závislésplněnídalšíchpovinnostíobjednatele,
je tatopovinnostzajištěna
seznamusubdodavatelů
smluvnípokutou.
IX. Stavebnideník
9.1

Zhotovitel se zavazujeode dne předánístaveništěobjednatelemzhotoviteli véststavebnídeník
alespoňvjednom originále a dvou průpisech.
Na stavběbude veden pouzejeden stavebnídeník,
vedený áotovitelem a budou v něm zaznamenáványveškeréskutečnostio pruběhu všech prací'
včetněpracísubdodavatelů.
Do stavebníhodeníkubude zhotovitelzapisovatvšechnyskutečnosti
zákonem a současněvšechnyskutečnosti
stanovené
rozhodnépro plněnípodmínektétosmlouvy,
jakož i změny harmonogramupostupuprací.Stavebnídeníkbude uloženna stavběa bude oběma
stranámkdykoliv přístupnýv době realizacejakékoličinnostizhotovitelena staveništi.
Zhotovitelje
povinen vést stavebnídeník v souladu se zákonem č..18312006Sb., o územnímplánovánía
stavebnímřádu (stavebnízákon), v platnémznění (dáIe jen ,,stavebnízákon..) a vyhláškou
Ministerstvapro místnírozvoj č.49912006Sb.' o dokumentacistaveb,v platnémzněníDeníkbude
vedendenněa obsahujezejména:
- údajeo převzetístaveniště,
zahájeníprací
_údajeo počasí
a o teplotě
- údajeo postupuprováděnýchpracís jeho odůvodněním
_ přerušení
nebozastavenípracísjeho odůvodněním
_ údajeo ýskýu spodnívody, údajeo čerpání
_ údajeo ýně ke kontrole prací,kterébudou zakryty nebo dalšímpostupempracíse stanou
nepřístupnými,
kontrolyobjednatele
po výzvě
následující
- veškeré
skutečnosti,
kterémajínepříznivývliv na plynulýprůběhpracía plněnísmluv
_ odchylky od dokumentace- zdůvodnění
a všechnaujednánímezi zhotovitelema objednatelem,
pracíneobsažených
kteráse stalapři prováděníprací,důvodypropÍovedení
v dokumentaci
_ požadavkyobjednatelezvlášťpokud jde o odstraněnízávad a lhůty,ve kter.ýchmají být
odstraněny.
Přitomje frebavždypřipojit stanoviskozhotovitele.
_ zámamy o provedenýchkontrolách stavbyorgány státnísprávy
- ziuaŽnéudálosti pro práce a škodyzpůsobené
povětmostnímivlivy a živelnýmipohromami,
včetněškodzpůsobených
zhotovitelema pokudmožnotéžlyěíslenínárokůztěchtoškod.
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jednouza ýden předatobjednateliprůpisziíznamuv deniku.NebudeZhotovitelje povinennejméně
li objednatelsouhlasits obsahemzáznamu,je povinensdělit písemněsvénrlmitkyzhotovitelido pěti
pracovníchdnůode dnedoručení
záanamu,jinak se má za to, Že s obsahemázramu souhlasí.

9.2

Stavebnídeníkdle předchozíhoodstavcesmlouvypovedeodpovědnáosoba dle čl.VIII. odst. 8.7
písm' d). V případě změny osoby zhotovitelem pověřenék vedenístavebníhodeniku musi bý tato
skutečnost
bezodkladněuvedenave stavebním
deníku.

9.3

deníkuoddělené
Zhotovitelje povinenuložitprupisdenníchzáznami ve stavebním
od originálutak,
deníku.Stavebnídeníkmusíbý
aby byl k dispozici v případěztráý čizniěeníoriginálu stavebního
uložantak, aby byl vždyokamžitěk dispozici objednatelia orgánu státníhostavebnihodozoru.

9.4

deníkuzapisujítak, fu se píšído knihy s oěíslovanýmilistyjednak
Derni zámamy se do'stavebního
pevnými,jednat perforovanými pro dva oddělitelnéprupisy' Perforovanélisý se očíslují
shodně
s lisý pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelněkaŽdý den, kdy byly práce
provedenynebo kdy nastalyskuteěnosti'kteréjsou předmětemzápisu.V denníchzáaamech nesmí
bý vynechánavolná místa.
X. Staveništěa jeho zařízer'i

předá zhotovitelistaveniště
včetněmístapro prováděnídílanejpozdějido
10.1 objednatelprotokolrírně
termínudle čl. IV. odst.4.2 smlouly. o předánístaveništěobjednatelemzhotovitelibude sepsán
písemnýprotokol,který bude lyhotoven ve dvou stejnopisech,bude podepsánoběma smluvními
stranamia kaŽdá smluvnístranaobdržípo jednom stejnopise.
Při předánístaveništěbude objednatelemprovedenopředánídokladůo staveništi'Souěasněbudou
zhotoviteli pÍedána2 paréprojektovédokumentacedle článkuItr. odst. 3.2 písm.b) smlouvy a
povolerríspecifikované
v ělrínkuIII.odst'3.2písm.c) smlouly'
stavební
k prováděnídíladle smlouvya dalšípozemky
se pro úěelysmlouly rozumímístourčené
Staveništěm
povolenía smlouly. Staveništěbudevymezeno
a pÍostoryurěenéve smyslu podmínekstavebního
protokolemo předánístaveniště.
budeobjednatelem
určenzpůsobnapojenína
Při předánístaveniště
zdrojvody, elektřinyapod.
10.2 zhotovitel se zavazuje zachovávatna staveništičistofua pořádek. Zhotovitelje povinen denně
odstraňovatna své náklady odpady a nečistotyvznikléjeho činnostíči činnostítřetíchosob na
jejich pronikánímimo staveniště.
Zhotovitel
techniclcýmiěi jinými opatřenímizabraňovat
staveništi,
práce.
pokynypožámího
dozorua dozorubezpečnosti
se dále zavazujedodržovat
10.3 Zhotovitel bude mít v průběhu rea|izace a dokoněování předmětu díla na staveništi výhraclní
odpovědnostza:
a)
b)

c)

udrŽovánístaveniště
zajištěníbezpeěnostiYšechosob oprávněnýchk pohybuna staveništi,
předcházení
škod;
vzniku
v uspořádaném
stavuza účelem
a
zajištěníveškeréhoosvětlenía zábran potřebnýchpro průběhprací,bezpečnostních
materiálůa technikyvnesenýchzhotovitelemna
dopravníchopatřenípro ochranustaveniště,
jakoži odpovědnostza zajištění
silničního
opatřenípro zabezpečení
bezpečnosti
staveniště,
provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací di|a a za osazení případného
jeho údržby
a ěištění;
dopravního
znaěenívčetně
provedeníveškeých odpovídajících
úkonůk ochraně životníhoprosfredína staveništii
vyvolaných
hlukem,nebozjiných důvodů
mimo ně a k zabráněnívzniku škodznečištěním,
veškerého
odpadu,
provozní
zhotovitele,
likvidaci
a
uskladňování
činností
a způsobených
při ěinnostizhotovitele,v souladus právnímipředpisy.
vznikajícího

staveništědle podmínekvyhlášky
10.4 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpoúdá za zabezpeéení
a ochranuzdraví
úřadubezpeěnostipráce.Zhotovitelvplné míře zodpovidíza bezpečnost
Českého
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Všechosob v prostorustaveništěa zabezpeěijejich vybaveníochrannýmipracornímipomůckami.
Dále se zhotoútelzavazujedodržovat
hygienicképředpisy.
l0'5

veškeroudopravu,skládku' případně
Zhotovitel zajišťujepřípravustaveniště,zaÍízení
staveniště,
mezídeponii
materiálu,včetnězajištění
energiía médiípotřebnýchk prováděníprací,na vlastníúěet.
Tyto nákladyjsou součástí
ceny.

sduhlasuobjednatele,neumístitna staveniště,
10.6 Zhotovitel se zavazuje,bez předchozíhopísemného
jeho zařízeníči prostoryse staveništěm
jakékolireklamní zaÍízeni'aťjiž vlastníči ve
související
vlastnictvítřetíosoby.
budepo celou doburealizaceoznačeno
informační
tabulío
Smluvnístranyse dohodly,Že staveniště
velikosti 1'6 m x 1m s uvedenímzakladníchúdajůo stavbě a dále objednateli,zhotoviteli a
Konkrétnígrafickéřešenítabule podléháschválení
technickémudozoru stavebníka(objednatele).
objednatelem.Zhotovitel se zavazuje umístitobjednatelemodsouhlasenouinformační
tabuli na
veřejnosti viditelnémmístě staveništěnejpozději do sedmi kalendářníchdní ode dne předání
staveniště
zhotoviteli.Informaěnítabuli obstarázhotovitela ná'kladyna její pořízeníjsou součástí
c€ n y.
XI. Podmínkyprováděni díla
11.1 Zhotovitelbude srrýmjménemprojednávata hÍaditnáklady vypiývajícíz projednanýchzáležitostí
při realizacidílaa dokončení
přímosouvisejících
stavby,kteréjsouvjeho kompetenci
sjeho činností
všechodpadů,
kterévzniknou
a zakteréplně odpovídá,a to zejménaodklizeni,odvoza zneškodnění
při realizaci díla, zábory pozemků,užíváníveřejnýchploch a překopy komunikacívčetnějejich
ve věci předánípozemků,
zeleněa ostatních
uvedenído původního
stavu,spolupráces objednatelem
ploch,řešenízpůsobuodstranění
na majetkufuzickýcha právnicloých
zaviněnýchškod,kterézpůsobí
na majetkufuzickýcha právnic\ýchosobvprůběhudílaapod.
osobv pruběhudíla'kterézpůsobí
1l.2

prácea neseza ně zárukuv plném
subdodavatelské
Zhotovíteljepovinenzajistita financovatveškeré
rozsahudle smlouvy.

11.3 Zhotovitelje povinen předloŽit objednatelina záHadě l"ýzvy objednatele(při podpisusmlou}y)
písemnýsezrramvšech sých subdodavatelů,
kteří budou pro zhotoviteleprovádětčástdíla dle
budou
smlouly, a to do s€ d mi kalendářníchdnůod vyzvání objednatelem.Tito subdodavatelé
číslema sídlemnebo místempodnikání.
vymezeniobchodnífirmou nebo názvem,identiÍikaěním
souhlasu
dílaanijeho částijinouosobubez písemného
Zhotovit€ l neníoprávněnpověřit provedením
při
podání
vrámci
veřejné
zakázky.
nabídky
objednateleneŽty, které\.ýslovněuvedl
11.4 Zhotovitel zodpoudá za to, ževeškerédodávky budou souhlasit se specifikacíuvedenouv projektové
právníma
materiálu,kteý musíodpovídatpříslušným
dokumentaci,zodpovídáza kvalitu použitého
předpisům
materiálu
tah
nemohlo
dojít
aby
technicko-dodacím
a zabezpečíkontrolu dodávek
k záměnám. Vešker'ýmateriál vystavený namáhánímusí mít příslušnéosvědčenío jakosti a
způsobilosti,
resp.atest.NebudouJi |Áo doklady předányzhotovitelemv originálu' musíbýt jejich
kopie opatřenyrazítkemzhotovitelea podpisemodpovědnéosoby dle čl' VIII. odst. 8'5 písm.d)
smlouly' Bez písemného
souhlasuobjednatelenesmíbý použityjiné materiály,technologienebo
změny proti projektovédokumentaci.Současněse zhotovitelzavazlje a ručíza to, Že při rea|izaci
je v době uŽitíznámo,žeje škodlivým.Všechnymateriálya
dílanepouŽiježádnýmateriál'o kterém
zákona.
použité
vlastnosti
stanovené
v $ 156stavebního
na
stavbě
musí
mít
ýrobky
l l.5

do dobyjeho řádnéhopředáníobjednateliprotikrádeži
Zhotovitelje povinenzajistitdíloa staveniště
a vandalismu.

všemiúčastníky
výstavbyna
za škodyzpůsobené
11.6 Zhotovitelna sebepřejímázodpovědnosta ruéení
tzn. do převzetídílaobjednatelem
bez vad a nedodělků,
dílepo celou dobu \.ýstavby,
zhotovovaném
svou činnostíobjednatelinebo ťetí osobě na majetku,tm., že
stejně tak za škody způsobené
jakéhokoliv
poškozenímajetku (např. vjezdů'plotu' objektu,prostranství,
případě
narušení
či
v
sÍana|2 z 25

inženýrslcých
sítí)je zhotovitelpovinen bez zbýeěnéhoodkladu tuto škoduodstranit,a nenili to
možné.
tak finančněuhradit.
|I.7

Zhotoitel je povinen v průběhurea|izacedíla zanéstdo projektovédokumentaceskutečného
provedeníveškeréodchylky a úpravy od navrženého
technickéhořešenídíla' Veškeréčásti
projektovédokumentaceskuteěnéhoprovedeníbudou označenytextem ,,Dokumentaceskutečného
provedení..,
názvem, resp. jménemzhotovitele,otiskem autorizačního
Íazítkaa podpisemosoby
je zhotovitelpovinen
odpovědné
za vedenístavbydle ěl. VIII. odst.8.7 písrri.d) a datem'Současně
plnění
provedení
v rámci
závazku k
sjednanéhodílazajistit svým nákladem ryhotoverrígeodetického
zaměíenípolohy realizovaných inženýrslcýchsítía dále polohy stavby v případě,že dojde rea|izaci
plánu, zpracovaného
dílake změně skutečností
uvedenýchv katastrunemovitostí,
a geometrického
oprávněnýmgeodetem,pro vloženínovostavbydo katastrunemovitostía tyto dokumený předat
nejpozdějipři zahájenípřejímacího
řízeníobjednate|i.

ll.8

objednatel bude za kaŽdý rok výstavby nárokovatna ziizovate|i finaněníprosťedkypotřebné
k úhraděprací a dodávek v příslušném
roce. Výše přidělovanýchfinančníchprosťedkůvyplyne
z harmonogramupostupu prací, kteý zpracuje zhotovitel dle ustanoveníěl. III. tétosmlouvy.
prostředků
V průběhu
roku můžedojítk časoýmprodlenímpři poskýovánífinančních
zřizovatelem
objednateli'Po dobu přechodnéhonedostatkufinaněníchprostředkůz l'rýšeuvedenéhodůvodu
protiobjednateliustanovení
nebudouup|atňoviína
zhotovite|em
ělánkuXIV. tétosmlouvy.Zhotovitel
prohlašuje,že přechodnýnedostatekfinančních
prostředkůna straně objednatelenení důvodem
k přerušení
ani zpomalenípracína stavbě,pokudnebudepřekroěenalhůta2 měsíců.
ostatnípřípady
budouřešenysamostatným
dodatkemlc smlouvěo dílo.

je
11.9 Práce a konstrukce,kterébudou vdalším postupu zakr}ty nebo se stanou nepřístupnými,
prověřit'
písemný
objednateloprávněn
Kjejich zakrýí musídát ástupce objednatele
souhlasve
v'ýaryzhotoviteledle ustanovení
stavebním
deníku.Toto prověřeníprovedeobjednatelpo obdržení
čl.xI. odst.1|'|2 tétosmlouw.
11.10 Zhotovitelbude informovatobjednateleo staw rozpracovaného
díla na pravidelnýchporadácha
plánu a případně
konfolníchdnech,kterébudezhotovitelorganizovatdle vzájemněodsouhlaseného
dle potřeby. Na těchtoporadácha kontrolníchdnechbude přítomnaodpovědnáosobadle čl.VIII.
odst.8.7písm.d).
jeho provedení
(včetně
používaných
11.11 V1vstaneJiv průběhuprováděnídílanutnostupřesněnízpůsobu
stavebníchmateriálů),zavazujese zhotovitelneprodleněsí vyžádatpředchozípísemnýsouhlasči
pokynobjednatele.
povinnostzhotoviteledle článkuVIII. odst.8.8tétosmlouly.
Tím nenídotčena
11.12 Zhotovite|je povinenzdbezpeéít
úěastsqýchpracovníků
na prověřovánídodáveka pracízhotovitele,
vytknuých závad a odchylekod
kteréprovádíobjednatela zajistíneprodleněopatřeník odstranění
projektovédokumentaceprovádění díla' Při provádění zakrlntanýchčástídíla je povinností
zhotovitelepísemněa prokazatelněvyzvat objednatelekjejích převzetípřed zakýím v předstihu
alespoňpěti pracovníchdní.V případě'žeobjednatelkontroluprovedenýchčástídílaneprovede,má
do stavebního
deníku.Nesplní-li
se za Ío,Že se zakrytímsouhlasí.Zhotoviteluvedetuto skutečnost
zhotovitelpovinnostinformovatobjednateleo zakýváni částídíla,je povinenna žádostobjednatele
na svůjnríklad'
odký práce,kterébyly zakryý, nebokterése stalynepřísfupnými,
jednotliých systémů
technologickýchzďízeníje součástí
1l.13 Naprogramování
a nastavenífunkčnosti
plnění dle tétosmlouvy a bude provedenona základě předchozíanalýzy potřeb objednatelea
následného
objednatelem
schváleného
návrhuvlastností,
funkčnosti
a podobytěchtosystémů.
postupypracía použité
materiály,pokudnebudou
11.14 objednatelsi vyhrazujeprávo odsoúlasitveškeré
pouŽiý materiály a postupy uvedenév projektovédokumentaci,a dále si objednatelvyhrazujuprávo
schválitvzorky zďízeníinteriérua finálníchpovrchovýchúpravvčetněodstinů.Týo vzorky budou
objednatelipředloženyke schváleníminimálnětřicet dnůpřed zahájenímpracínebo dodávek,ke
kteným se lzorky vztahují. ]e.|i v zadávaci dokumentaci definován konlaétní výrobek (nebo
technologie),má se za to, žeje Íimdefinovánrninimálnípožadovanýstandard.
sb_ana
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XII. Předání a převzetídíla
I2.I

Zhotovitelse zavazujeřádně protokoláměpředatdílo objednatelinejpozdějiv termínudle čl.IV.
odst.4.1 smlouvy.

12.2 Kompletnímpředánímdílase rozumíúplné
předmětuplnění,včetněvyklizenístaveniště,
dokončení
a splněnívšechdalšíchpovinnostízhotovitelestanovenýbh
toutosmlouvou,zejména
předríní
dokladů
dle smlouly, věetněpotvrzenítěchtoskuteěností
předávacím
protokolu.
objednatelem
v
Zhotovitelse
zavazlje k datu zahájenípředpřejímekdokoněit dílo do stavu, kteý umožníověřit funkčnosta
parametryjednotlivýchčástía systémů
díIa'Nejpozdějina posledníden provedenídíla,resp.jeho
části,svolá zhotovitel přejímacířízení.Na předávacířízeni přizve zhotovitel objednatele,a to
písemnýmoznámením,kterémusíbý doručenoobjednatelialespoňpět pracovníchdnůpředem.
Zhotovitelzajistína předávacířízeníúčast
všechsubdodavatelů
ěi jejich oprávněnýchzástupcůa
současně
i účast
všechsmluvníchpartnerů
čijejichoprávněnýchzástupců.
12.3 K předánídíla,resp.jeho části'áotovitelem objednatelidojde na základě předávacíhořízení,a to
předávacíhoprotokolu(ehožsouěástíbude i příslušnádokumentace'
formoupísemného
pokudje to
stanovenotoutosmlouvoučipokudje to obvyklé)'kteý budepodepsánoběmasmluvnímistranami.
Vypracováníprotokolu zajistízhotovitel.
plněnízhotoviteledle tétosmlouvya průkazem
Součástí
řádnéhoprovedenídílaěi jeho částije také
provedení
organizace,
a doloženíúspěšných
výsledkůpotřebnýchindividuálních,komplexních,
garančních
zkoušekdíla a organizacezkušebníhoprovozu dle požadavkůobjednatelea dle
poŽadavků
orgánůstátníhostavebního
dohledu'příp.jiných orgánůpříslušných
ke kontroléstaveb.
Prováděnídohodnuýchzkoušekdílačijehoěástise řídí:
a)
toutosrnlouvou.
podmínkamistanovenýmiČSNa EN,
b)
projektemzpracovanýmna dílo'
c)
d)
obecně závaznými metodikami a doporuěenímiqýrobců komponentua technologií
použiýchpři ýstavbě, neodporují.li
platnýmČSN.
Předávacíprotokol musíobsahovatalespoňpředměta charakteristikudíla,resp.jeho části,místo
provedenídíla,soupis zjištěnýchvad a nedodělkůdíla stanovenýchzhotovitelemči objednatelem,
vyjádření zhotovitele k vadám díla výčeným objednatelem,lhůty pro odstraněnívad díla,
jakosti dílaajeho částí,
zhodnocení
dohoduo lhůtácha opatřeních
k odstranění
vad a nedodělků
díla
jeho
poŽadovaných
pracích,případnoudohoduo slevěz ceny'
či
části'zžanamo nutn'ýchdodatečně
stanoviskoobjednatele,zda dí|o přejímá či nikoli' a soupis příloh. Předávacíprotokol bude
lyhotoven ve třech stejnopisech,z nichžjeden obdržizhotovitela dva objednatel.Každýstejnopis
budepodepsánástupci smluvníchshan a má právnísíluoriginálu.
12.4 V případě'Že je objednatelempřebíránodokončené
dílo, skutečnost,
že díloje dokončenoco do
prokazujeásadně zhotovite|a za lím
množsM,jakosti, kompletnostia schopnostitrvaléhoužívání,
předkládánezb}tné
písemné
účelem
dokladyobjednateli.
Zhotoviteldo|ožíobjednatelipřed zahájenímpředávacíhořízeníúplnýseznamvšechpředávaných
provedení,
dokladů,dokumentaciskuteěného
stavebnídeník,deníkvícenákladů,
veškeráosvědčení
použiých
o zkouškách a certifikaci
materiálů a ýrobků, revizní zprány zařizení
komplementovaných
do díla,protokolyo provedenítlakoých zkoušekpotrubía zkoušekzhutnění
ásypů, návody k obsluze a údržbědíla, potvrzenézáručnílisty, doklady o ověřenífunkčnosti
dodaných zařízeník provedenídíla a dodávek podle projektovédokumentacea platných právních
předpisů'návrhy provozníchřádů' dále doklad o zabezpečení
likvidace odpadův souladu se
ákonem č.185/2001Sb., o odpadecha o změněněkteých dalšíchzákonů,v platnémzněnía další
doklady prokazujícísplnění podmínek,kterési stanovily v rámci stavebníhořízeníorgiínya
provedení
organizace.Dokumentaciskutečného
dílaa nálrhy provozníchřádůje povinenzhotovitel
předat ve dvou vyhotoveníchv tištěnépodobě a v jednom vyhotovenív elektronicképodoběve
formátech,kteréje objednate|způsobilýpřijmout (tj. formáý *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf.).
Zhotovitel je souěasněpovinen při zahájeni předávacíhořízenípředložitobjednateli doHady
prokazujícísplněníZávazku zhotoviteledle čl. XXI. odst. 2l.l tétosmlouvy a dále geodetické
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zaměřenípolohy stavbya geometrichýplán pro vloženínovostavbyresp. nov'ýchěástístavbydo
katastrunemovitostí.V případě'že nedojdek předloženía předríníobjednatelishora uvedených
dokladůnejpozdějipři předávacímřízení,nepovaŽuje
se díloza řádně předané.
12.5 V případě'žese při předávánídílaobjednatelemprokáže,žeje zhotovitelempředávánodílo'které
nese vady nebo nedodělky,neníobjednatelpovinen předávanédílo převzít.Tato skutečnost
bude
uvedenav předávacímprotokole.Po odstraněnívad nebo nedodělkůdíla ěi jeho části,pro které
objednatelodmítlod áotovitele dílo převzít'se opakuje přejímacířízeníanalogickydle tohoto
předávacímuprotokolusepsiíndodatek,ve
článkusmlouvy.V takovémpřípaděbude k původnímu
kterémbude uvedenopřevzetídíla.Dodatekobsahujeveškerénáležitostistanovené
pro předávací
pÍotokolv tomto článkusmlouvy.
12.6 Pro případodstoupeňí
kterékolize smluvníchstranod smlouvybudeanalogickypoužitoustanovení
článkuXII. tétosmlouly.
|2.7 Za řádně provedenéa dokončené
dílo je povaŽovánovyzkoušenédílo zhotovenév rozsahu,o
parametrecha s vlastnostmistanovenýmitouto smlouvou,kteréje bez vad a nedodělků,
k němužje
zhotovitelem dodána dokumentacevyžadovanátouto smlouvou, a kteréje označenoveškeými
potřebnými, popř. výstražnýmipopisy' vystražnýmiči oÍientačními
tabulkami, je vybaveno
příslušným
lybavenímdle platnýchobecnězávaznýchpředpisůa noremse zaměřenímna bezpeěnost
práce a požrímí
ochranu(mj. je vybavenohasícímipřístroji)a jsou k němu ze stranyzhotovitele
poskytnutadalšísjednanáplnění(mj' je vybavenoprovoznímináplněmi a příslušenstvím
tak, aby
jakostní
provozu)'
bylo schopnéběžného
tj. dílokompletnía funkční
a splňující
parametry
a funkční
stanovené
smlouvoua řádně předané
objednateli.
12.8 Vadou se pro účelytéto smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrechdíla,
stanovenýchprojektem díla, smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí
práceoprotiprojektustavbya podmínkámsmlouly.
nedokončená
12.9 Zhotovitelje povinenv přiměřenélhůtěodstranitvady nebo nedodělky'i kdyžtvrdí'Že za uvedené
vady a nedodělkydílaneodpovídá.
Náklady na odstranění
těchtovad a nedodělkůnesezhotovitel,a
jejich
to až do účinnostidohody smluvníchstran o
úhraděnebo do právní moci roáodnutí
příslušného
soudu ve věci úhradytěchto nakladů.Nepřistoupí.lizhotovitelk odstraňovríní
vad a
pokusu o předánídíla
nedodělkůdíla nejpozději do tří pracovníchdnů ode dne neúspěšného
zhotovitelemobjednateli'je objednateloprávněnpostupovatdle článkuXV. tétosmlouvy.
12.10 Zhotovitelje povinenvyklidit venkovníi vnitřníprostory,kde se díloprovádělo'a to do předánídíla
objednateli,na svénákladya provéstúklidvčetnělikvidacezďízenístaveniště'
Budovy a pozemky,
jejichž úpravynejsou součástíprojektovédokumentace,ale budou prováděnímdíla dotěeny,je
prováděnídíIado předchozíhostavu.
zhotovitelpovinenuvéstpo ukončení
) II. Záruka za jakost' zkouškydila
13.1 Zhotovitel se zavazuje,že předanédílo bude prostéjakýchkoli vad a bude mít vlastnostidle
projektové
povolení
dokumentace,
obecnězávaznýchtechnickýchnorem'pravomocného
stavebního
jakosti
provedení
provedeno
v
platných
na
díla a smlouvy, dále bude
normové
kvality dle
ČSN
kvalitativnítřídy jakosti a bude provedenov souladu s ověřenou
s pouŽitímýrobků nejvyšší
technickoupraxí.
Varianta ] Zhotovitelposkytujeobjednatelizáruku za jakost díla ode dne řádnéhoprotokolámího
převzetídíla objednatelem,a to v délce60. šedesátiměsícůode dne řádného protoko|árního
převzetí díla objednate|emod zhotovitele.Na technologickéčástidíla' konkétněna q/to části
stavby: Nuno specifikovat konlqéní fuc}mologickéčásti stavby, na heré je poslEtována dále
uvedenázáruka...... Zhotovitel poslg/tujeobjednatelizárukl za jakost díla v délceposkýované
prodejcem(dodavatelem)
těchto částídíla,nejméněvšakv délce24. dvacetičtyřněsícůode dne
řádnéhoprotokolárníhopřevzetídí|aobjednatelemod zhotovitele.
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Varianta2 Zhotovitel poskytujeobjednate|izrírukuna jakost díla ode dne řádnéhoprotokolámího
převzetídílaobjednatelem,
a to v těchtolhůtách:
Částdíla
Kompletnístavebníčásta veškeré
dodávkya práceneuvedené
v následuiících
kategoriíchtabulky
ZaÍízení
akomoonentvstavbYs elektropohony
Provoznísouborv
Interiérové
wbavení
přenosné
Elektrospotřebiče

Délka záruční lhůtv

min. 60 měsíců
min. 24 měsíců
min.24 měsíců
min. 24 měsíců
min. 24 měsíců

Z tétozárukyjsou vyjmuý dodávkyžároveka zářivek věetněstartéru.
13.2 Zhotovitelembude objednateliposkytovánoodstranění
vad na objednatelemreklamované
vady díla
po celouzáruěnídobudle smlouly.
13.3 objednatelje oprávněn reklamovatv záručnídobě dle smlouvy vady díla u zhotovitele,a to
písemnouformou. V reklamacimusíbý popsánavada díla, určennárok objednatelezvady di|a,
případněpožadavek
na odstranění
vad díla,a to včetnětermínupro odstranění
vad dílazhotovitelem.
plnění.
právo
volby způsobuodstranění
důsledkuvadného
objednatelmá
13.4 Zhotovitelse zavazujebez zbytečného
odkladu,nejpozdějivšakdo 5 pracovníchdníod okamžiku
zahájitodstraňování
oznámenívady dílačijeho ěásti' budeJi to v danémpřípadětechnickymožné,
jeho
vady dílači
části,a to i tehdy,neuznáváJi zhotovitelodpovědnostza vady čipříěiny'kteréji
lhůtě'a současně
zahájitreklamační
řízenív místě
vyvolaly' a vady odstranitv technickyco nejkratší
prováděnídíla.Reklamaěnířízenímušíbýt ukončeno
bezodkladněpojeho zahájení,nejpozdějivšak
Vady, na kterése
do pěti pracovníchdnůpo jeho zahájeni,je-|ito v danémpřípadětechnickymoŽné.
je
je
povinen
záruka,
zhotovitel
odstranit
bezplatně'
Vady,
na
lrÍeré
se
áruka
nevztahuje,
vztahuje
v souladus ustanovením
ěl. VI. odst.6.6 srnlouly.
áotovitel povinenodstranitza cenustanovenou
zajakost
13.5 V případěodstranění
vady dílaěi jeho částiopravoudílačijeho částise prodluŽujezifu.uka
poskýnutá
nahlášení
čl.
XIII
odst.
13'l
smlouly
o
dobu
od
vady
díla
objednatelem
díla
dle
zhotoviteli až do protokolárníhopřevzetídí|a po odstraněnívad objednatelems tím, že doba
přerušení
záruěnílhůtybude počítrána
na celédny a bude brán v úvahukaždýzapoěaý kalendářní
den.
plnění (nahrazenímnovou
V případě odstraněnívady díla či jeho části dodánímnríhradního
bezvadnouvěcí),běžípro toto náhradníplnění(věc)nová záručnílhůta,a to ode dneprotokolámího
převzetínovéhoplnění(věci) objednatelem;
záruěnílhůtaje shodnájako v článkuXIII. odst' 13.l
smlouvy.
dílaneboje neodstraní
v termínu
vad nebonedodělků
13.6 V případě,žezhotovitelnezahájíodstraňování
dle článkuXIII. odst. l3.4 smlouvy nebo ozrrámíJizhotovitelobjednatelipřed uplynutímdoby
nebojeJi zřejmé,Že zhotovitel
k odstranění
vad činedodělkůdíla,Že vadu činedodělkyneodstraní
jeho
přiměřenědle
nedodělky
či
části
ve
lhůtě
stanovené
objednatelem
vady
nebo
díla
reklamované
má objednatelvedlevýšeuvedenýchoprávněnítéžprávo
charakteruvad a nedodělkůdílaneodstraní,
slevu z ceny.objednateliv případězaďíní
zadatprovedeníopravjinémuzhotovitelinebopožadovat
provedeníopravjinémuzhotovitelivzniká nárok, aby mu zhotovitelzap|atilčástkupřipadajícína
cenu, kterou objednateltřetí osobě v důsledkutohoto postupuzaplatí.Nárok objednateleúčtovat
zhotoviteli v důsledkuodpovědnosti za vady di|a dle zákona é. 89/2012 Sb., občanskýzákonk, a
nrírokyobjednateleúětovatzhotoviteli smluvnípokutu zůstívajínedotčeny'
13.7 Práva a povinnosti ze zhotovitelemposkytnutézáruky nezanikajína předanéčásti díla ani
odstoupenímkterékolize smluvníchstranod smlouly.
lhůtdle člrínkuXIII. odst. 13.l smlouvyje
l3.8 V obdobíposledníhoměsícekterékolize záručních
prohlídku
povinen
provést
díla,resp'téjeho ěásti' kterése záruční
s objednatelem
zhotovitel
ýstupní
podmínek,
lhůtaýká. Na základě tétoprohtídkybude sepsánpísemnýprotokolo splněnízáručních
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popřípaděbudou stanovenyzjištěnézáruěnívady a stanovenrežimjejich odstranění.Výstupní
prohlídkudílasvolá písemněobjednatel.V případě'že se zhotovitelčijeho oprávněnýzástupcena
objednatelemřádně svo|anouvýstupníprohlídkudíla nebojeho částidle tohotoodstavcesmlouvy
protokoleo splněnízáruěních
nedostaví,
má se za to, ževeškeré
záruěnivady uvedenév písemném
podmínekuznává.
pořizoványpísemné
13.9 o reklamačním
řízeníbudouobjednatelem
zápisy ve dvojímvyhotovení,
z nichž
jeden stejnopisobdržikaždáze sÍ uvníchstran.
)
) V. Smluvnípokuta a úrokz prodlení
14.1 Smluvnístrany se dóhodly, že v případěporušení
ustanoveníčlánkuIV. odst. 4.1 (včetněváahu
k článku XII. odst. 12.1) nebo odst. 4.2 lebo ělánku VItr., ěIánku XItr. odst. 13.4 smlouly
zhotovitelemnebo v případě,že zhotovitel bude v prodlenís poskytnutímsoučinnosti,kníž je
povinenpodle smlouly' je objednatelopravněnuplatnitvůčiáotoviteli ve smysluustanovaní
$ 2048
a násl. zákonač.89/2012sb.' občanshý
ákonílg smluvnípokutuve Yýši0'2 % (slovy:dvě desetiny
procenta)z ceny včetněDPH, ato zakaždýdenprodlení.
V případěnedodrŽení
termínudokončení
díladle článkuIV. odstavec4'l áotovitelem je objednatel
oprávněnvedle smluvnípokuty 0'2 % (slovy: dvě desetinyprocenta)z ceny věetněDPH za každý
denprodlení,uplatnitvůčizhotovitelijednorázovousmluvnípokutuza prvníden prodlerríve ýši 1
% (slovy:jedno procento)z ceny včetněDPH.
14.2 Smluvnístranyse dohodly,žev případěporušení
ustanovení
ěl. vII. odst.7.2 nebočl.wII. odst.8.2,
je objednatel
8.3'8.4'8.5' 8.7'8.8'8.9' 8'|2' 8.14,čl.XI. odst.1l.3 smlouvyzhotovitelem
oprávněn
uplatnitve smyslu ustanovení$ 2048 a násl. zákona č,.89120|2Sb.' občanskýzákoník,smluvní
pokutuve výši......500'- Kě (slovy:pětsetkorunčeských),
porušení
a to za každé
smlouly zúášť.
14.3 Smluvnístranyse dohodly'žev případěporušení
ustanovení
ěl. IX. odst.9.2nebočl.X)(I. odst.21.1
nebo čl' xx. smlouly zhotovitelemje objednateloprávněnuplatnitve smysluustanovení
$ 2048 a
pokutu
(sloly:
ve výši...500Kě
pětsetkorun
násl. zákonaě. 89/2012sb.' občanslcý
zákoník,sÍrÍuvní
českých)'ato za kaŽdéporušení
smlouvyzvlášť.
l4.4

Smluvnístranyse dále dohodly'žev případě'žezhotovitelnebudeprovádětdílo dle harmonogramu
plněnípracídle tétosmlouvy,je objednateloprávněnuplatnitvůčizhotoviteliv případě,žezpoždění
rea|izace díla dosáhne v součtu více než 2 kalendáÍních dní oproti termínůmobsaženým
plněníprací,kteý je předloŽendle ěl. IV. odst.4.3, ve smysluustanovení
v harmonogramu
$ 2048 a
násl. zákonač.89120|2Sb., občanský
ziíkoník'smluvnípokutuve \.ýši1000Kč (slovy:tisíckorun
českých).

písemnávýzva
14.5 Smluvnípokutaje splatnádo třiceti dníod data'kdy byla povinnéstranědoručena
kjejímu zaplaceníze strany oprávněnéstrany,a to na účetoprávněnéstrany uvedenýv píseÍmé
právo oprávněné
o smluvnípokutěnenídotčeno
stranyna náhraduškodyv plné
ýzvě. Ustanovením
Úši.
14.6 Smluvnístrany si sjednávánípro případprodleníkterékolivsmluvnístrany s plněnímpeněžitého
zÁvazkl d|e smlouly wok z prodleníve wši 0'2 % (slovy: dvě desetinyprocenta)z neuhrazenéčásti
peněžitého
závazku, ato zakaždý denprodlení.
XV. odstoupeníod smlouly
15.1 Smluvnístrany se dohodly, žemohou od smlourY odstoupitv případech,kdy to stanovízákon,j inak
v případě podstatrréhoporušenísmlouvy. odstoupení od smlouvy musí bý provedeno písemnou
jeho doručení
druhésmluvnístraně.odstoupenímod smlouvyse tato
formouaje účinné
okamžikem
k odstoupeníod smlouvy drůé smluvní
smlouvaod okamžikudoruěeníprojevuvůle.'směřujícího
straněruší.
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porušením
15.2 Smluvnístranytétosmlouly se dohodly,žepodstatným
smlouvyse rozumízejména:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

c)
h)

r)

jestližese zhotoviteldostanedo prod|enís prováděnímdodávky díla' aťjiž jako celku či
jeho jednotlivýchčástí,ve vztahuk termínům
prováděnídíladle článkuIV. smlouly, které
budedelšínež5 kalendářních
dnů;
jestližezhotovitelopakovaněporušíshodnýmzpůsobemjakýkoli svůjávazek (např. čl.
xI.)' kter'ývyp|ýváze smlouvynebojestližeáotovitel opakovaněporušípovinnosti,které
lryplynulyz následnýchjednáníobousmluvníchstranpři plněnísmlouvy
jestliŽezhotovitelpo dobu delšíneŽ 5 kalendářníchdnípřerušilpráce na provedenídílaa
prováděnídíladle článkuIV. odst.4.7 smlouvy;
nejednáse o případpřerušení
jestližezhotovitelřádně a věasneprokiíže
pojistnésmlouvydle článku
trváníplatnéa úěinné
xx. tétosmlouvyčijinak poruší
článkuXX. smlouvy;
ustanovení
jestliže bude zhotovitelempodán návrh na prohlášeníkonkurzu na svůjmajetekve smyslu
jeho řešení(insolveněnízákon),
zákona č.18212006Sb., o úpadkua způsobech
ustanovení
jen
v platnémznění(dále
zákon..)nebo bude prohlášenkonlouz na majetek
,,insolvenění
zhotovitelena základě návrhu věřitele zhotoviteleči bude na základě rozhodnutísoudu
ustanovenpředběžnýsprávce konkurznípodstaty pro zhotovitele ve smyslu insolventního
ákona, nebo bude zhotoútelem podán náwh na q/Ťovnaní ve smyslu ustanovení
insolvenčního
zákona;
zhotovitelvstoupildo likvidace;
zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části'na základě které
jsou i práva a záwazky
převedl' resp. pronajal,svůjpodnik či tu jeho část':ejíŽsoučástí
z právníhovztahu dle smlouvy, na třetíosobu;
objednatelje v prodlenís úhradoufakrurza dílodle tétosmlouvyo vícenež 90 dní,
áotovitel řádně a včasneprokriže
trváníplatnéa účinné
bankovnízáruky či bankovních
záruk dle čl.XXI. smlouly čijinakporušení
ustanovení
čl.XXI. smlouvy.

od tétosmlouvyzhotovitelemprovedousmluvnístranynejpozdějido šedesáti
15.3 V případěodstoupení
dnůode dne účinnosti
odstoupeníod smlouvy inventarizaciveškeýchvzájemnýchplněnídle této
smlouly k datu účinnostiodstoupenízhotovit€ l e od smlouvy. Závěrem této inventarizacebude
vyčíslení:
částky součtudílčíchplateb ceny za provedenídíla dle tétosmlouly objednatelem
opatřil a kterése staly k datu
zhotoviteli; částkyceny věcí,kteréáotovitel k provedenídílaúčelně
účinnosti
odstoupení
od smlouvysoučástí
díla,a to v cenáchdle tétosmlouvy,kdy za základvýpočtu
budou brány jednotkovéceny dle nabídkyzhotoviteleze dne 22.10'2015.Smluvnístranyjsou si
příslušenství,
povinnyvyplatit shorauvedené
nejpozdějido třiceti dnůode
částky,včetněpřípadných
písemné
dnedoručení
výnry oprávněné
smluvnístranyk úhradě.
provedousmluvnístranynejpozdějido šedesáti
15.4 V případěodstoupení
od tétosmlouvyobjednatelem
odstoupeníod smlouvy inventarizaciveškerýchvzájemnýchplněnídle této
dnůode dne účinnosti
smlouvy k datu účinnostiodstoupeníobjednateleod smlouvy' Závěrem tétoinventarizacebude
vyčíslení:
ěástky součtudílčíchplateb ceny za provedenídila dle tétosmlouvy objednatelem
zhotovováním
díla;
zhotoviteli;ěástky,o kterouse objednatelobohatilk datu úěinnostiodstoupení
jako
od
ěástkahodnotydílak datu účinnosti
odstoupení
částkaobohaceníobjednatelebude určena
tétosmlouly stanovenájako cena nríkladovásoudnímznalcem či znaleckýmústavemurčeným
objednatelemsníženáo 10 % (slovy:desetprocent).Smluvnístranyjsou si povinny vyplatit shora
nejpozději do čýřiceti dnů ode dne doručení
uvedenéčástky,včetněpřípadnýchpříslušenswí,
písemné
smluvnístranyk úhradě.
výzvy oprávněné
od smlouvyze stranyobjednatelevzniká objednatelivůčizhotovitelinárok na
15.5 V případěodstoupení
(tj. nákladůrynaloženýchobjednatelemnad cenu)vynaložených
prokázaných
na
vícenákladů
úhradu
termínudokončení
díla.Nrírokobjednatele
dílaa na úhraduztrát vzniklých prodloužením
dokončení
účtovat
zhotovitelismluvníookututímnezaniká.
XYI. Adresy pro doručování
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16.1 Smluvnístranytétosmlouly se dohodlynásledujícím
způsobemna adresepro doručování
písemné
korespondence:
a) adresa pro doručováníobjednatele je: Muzeum Soko|ov, příspěvková organizace
Karlovarského kraje, Zámecká 1, 356 01 Sokolov
b) adresapro doručování
zhotoviteleje: ISS0 - Inženýrské
stavby Soko|ov's.r.o.,
Pohraničnístláže255,357 03 Svatava
16.2 Smluvní strany se dohodly, že v případězměny sídla či místapodnikání,a tím i adresy pro
doručování,
budou písemné
informovato tétoskutečnosti
bez zbýečného
odkladudruhousmluvní
stranu,
XVII. Doruěování
17.1 Veškerápodánía jiná oznámení,která se doručují
je třeba doručitosobně,nebo
smluvnímstraná.rn,
doporučenou
listovnízásilkou s doruěenkou.
17'2

Anižby tímbyly dotěeny dalšíprostředky,kteými |ze prokázatdoručení,
má se za to,že omámení
bylo řádnědoručené:
(i) při doručovríní
osobně:
dnemfaktickéhopřijetíoznámenípříjemcem;
dnem' v němžbylo doručenoosobě na příjemcověadreseurčené
k přebírríní
listovních
zásilek;
_
dnem, kdy bylo doručovánoosobě na příjemcověadreseurěenék přebíránílistovních
zásilek a tatoosobaodmítlalistovnízásilku převzít;
_
dnem,kdy příjemcepři prvnímpokusuo doručení
zásilku zjalcýchkolidůvodů
nepřevzal
ěi odmítlzásilku převzít,a to i přesto,že se v místědoručenínezdtžuje,
pokud byla na
zásilce uvedenaadresapro doručování
dle ětánkuXVI. odst.16.l, resp.16.2smlouvy.
(ii) při doručování
poštou:
_
předání
dnem
listovnízásilky příjemci;
_
dnem,kdy příjemcepři prvnímpokusuo doručení
zási|kuzjalcýchkolidůvodů
nepřevzal
ěi odmítlzásilku převzít,a to i přesto' Že se v místědoručenínezdržuje'pokud byla na
zásilce uvedenaadresapro doručování
dle článkuXVI. odst.16.1,resp.16.2smlouvy.
X\{II. Nebezpečí
škodyna věci a přechod vlastnickéhopráva

18.1 Zhotovitelnese od doby převzetístaveniště
do řádnéhopředánídílaa řádnéhoodevzdánístaveniště
objednatelinebezpečí
škodyajinénebezpečí
na:
a)
b)

dílea všechjehozhotovovaných,
obnovovaných,
upravovanýchajiných částech,
plochách, případněobjektechumístěnýchna staveništia na okolníchpozemcích,ěi pod
staveništěm
nebo těmitopozemky,a to od doby převzetístaveniště
do řádnéhopředánídíla
jako celku a řádnéhoodevzdánístaveništěobjednateli,pokud nebude vjednotliwých
případechdohodnutojinak.

l8.2 odpovědnoststanovenáv článkuXVIII' odst.18.l tétosmlouvyje objektiurí'
18.3 Zhotovitelnesedo doby řádnéhoprotokolárního
předánídílaobjednatelinebezpečí
škodyvyvolané
použitímvěcí, přístrojů,strojůa zařízeníjím opatřenýmik provedenídíla čijeho části,kterése
z důvodusvé povahy nemohoustát součástíči příslušenstvím
díla a kteréjsou' či byly pouŽity
k provedenídíla' kterýmijsou zejména:
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a)
b)
c)

zařízenístaveniště
provozního,
výrobníhočisociá|níhocharakteru;
pomocnéstavebníkonstrukce všehodruhu nutnéči pouŽiték provedenídíla čijeho části
(např'podpěmékonstrukce,lešení);
ostatníprovizomíčijinékonstrukcea objektypoužité
při prováděnídílačijehočásti.

18'4 Zhotovitelnesenebezpečí
škodyajiná nebezpečí
na všechvěcech,kterézhotovitelsám čiobjednatel
opatřil za účelem
provedenídíla čijeho části,a to od'okamžikujejich převzetí(opatření)do doby
předánídíla,popř. u věcí'kteréje zhotovitelpovinenvrátit,do dobyjejich vrácení.Zhotovitelrovněž
jeho činností
odpovídáobjednateliza škoduzpůsobenou
v souvislostis plněnímsmlouvy.
18.5 objednatelje vlastníkemzhotovovaného
dílaa všechvěcí,kterézhotovitelopařil k provedenídíla'
od okamžikujejich zabudovií.rrí
do díla.Při uzaviránismluvníchváahů ohledněkoupěvěci, kterou
zhotovitelopaťujek.provedení
díla,nenízhotoviteloprávněnsjednatvýhraduve smysluustanovení
2132
a
násl.
zákona
č.
89/2012
Sb.' oběanskýzákoník
$
18.ó Veškerévěci, podklady a dalšídoklady,kterébyly objednatelemzhotovitelipředrínya nestalyse
součástídíla, zÍlstinajive vlastnictvíobjednatele,resp. objednatelzůstáváosobou oprávněnou
kjejich zpětnémupřevzetí'Zhotovitelje objednatelipovinent;rtověci, podkladyčiostatnídoklady
vrátit na ýzvu objednatele,a to nejpozdějike dni řádnéhopředánídíla, s výjimkou těch, které
prokazatelněa oprávněněspotřebovalk naplněnísých zátvazků
ze smlouly.
XIX. MlčenIivost
Smluvnístrany se zavazuji, že během platnostitétosmlouvy nezpřístupní
Žádnétřetí stranějakékoliv
informace,kterébyly v souvislostis plněnímdle smlouly poskýnuty mezi smluvnímistranamia mají
důvěmýcharakter.Tato povinnostse všakneváa}ujena:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
d

informace,najejichžzpřístupnění
se smluvnístranydohodly;
jakékolivsděleníučiněné
smluvnímstranám,zástupďm nebozaměstnancům,
jejichžznalost
takovrýchto
informacíje nezbytrrák řádnémuplněnítétosmlouvy;
každouinformaci,která byla dostupnáveřejnostise souhlasemstrany,od nížpocházi,nebo
se stalaveřejnýmmajetkemjinak nežporušením
tétosmlouvypňjímající
stranou;
každouinťormacizískanoupřijímající
stranouod třetístranybez povinnostimlěenlivosti;
informace,kteréjeobjednatelpovinenposkytovatna zrákladěplatnýchprávníchpředpisů;
informace,kteréposkýne objednatelsvémuďizovate|i (vpřípadě Po);
informace,kteréposkytne objednatelnebo zhotovitel oprávněnýmosobám (čl. XXIII'
smlouvy).
XX. Pojištění

20.1 Zhotovitel prohlašuje,žeje pojištěnpojistnousmlouvoupro případpojistnéudálosti související
s prováděnímdíla'a to zejména
a minimálněv rozsahu:
(i) škodyna majetkuzpůsobené
komukoli při realizaci díla dle smlouvy,a to vrozsahu,,ALL
RISK..' a to jak na staveništi,tak i v místech,kde jsou jednotlivévěci a zařizení,kterétvoří
předmětdíla'uskladněnyěi montovíny
a to na pojistnoučástkuodpovídající
minimálnícenědíla,
(ii)

pojištění
odpovědnostiza škodyzpůsobené
činností
áotovitele při prováděnídíla,

a to na pojistnoučástkuminimálně...(např.do výšecenydíIa)........
Kč (slovy:'..........korun
českých).
Pojištěníodpovědnostiza škodymusíký rizika vyplývajícíz činnostivšechúčastníků
ýstavby,
včetněsubdodavatelů.
strana
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20.2 Zhotovite|předložía předá objednatelikopie platnýcha účinných
pojistnýchsmluv dle ělánku XX.
odst. 20.1 smlouvy nejpozdějido sedmi kalendářníchdnůode dne podpisu tétosmlouvy, a to
spoleěněs doklademprokazujícím
zaplacenípojistného
na obdobíode dnezahájeníprováděnídílado
dne jeho řádnéhopředríníobjednateli,evenfuálněpotvrzenímpojišťovacího
ústavuo zaplaceném
pojishém na toto období.Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včasplnit veškerézávazky z těchto
pojistnýchsmluvpro něj plynoucía udržovat
pojištění
dle ustanovení
článkuXx. odst.20.l smiouly
po celou dobu plněnídíla.V případězániku pojistnéslnlouly dle ělánku XX' odst.20.1 smlour,y
uzavř€ zhotovitel nejpozději do sedmi kalendářníchdnů pojistnou smlouvu alespoňve stejném
rozsahu a tuto předložív kopii objednatelinejpozději do tří kalendrířních
dnů ode dne jejího
uzavření,a to společněs dokladem prokazujícímzap|acenipojistnéhona obdobíode dne uzavření
pojistnésmlouly do.dne řádnéhopředrínídíla objednateli,eventuálněpotvrzenímpojišťovacího
pojistném
ústar,u
o zaplaceném
na totoobdobí.
X)o. Finančnízajištění
2I.1 K zajištěnířádnéhoplnění závazktlzhotaitsle vyplýajících z poskytrruté
záruky dle článkuXIII.
smlouly a současněk úhraděsmluvníchpokut a dalšíchpohledávekobjednateleza' zhotovitelem
vzniklýchna základě smlouly se zhotovit€ l zavazujesložitna úěetobjednateleě. '''........ vedenýu
'....'.'..'pobočka
...........KarlovyVary,variabilní
symbol:...........,
ěástku.....'...'.Kč (slovy:
........'.. korun českých)jako finančnízríruku(istotu) za Íádnéa včasnéplnění pohledávek
objednateleza zhotovitelem specifikovanýchv tomto odstavci smlouly. Zhotovitel vytvoří finanční
záruku nejpozději ke dni zabájenípředávacihořízenína dobu 60 měsícůode dne předánídíla
zhotovitelemobjednateli.
Zhotovitelje povinen při zahájenípředávacíhořízenípředložitobjednatelinebo jím pověřenému
zástupcidokladyprokazující
splněnítohotojehozávazkuke složení
finanční
zrírukyv plnéýši.
objednatelje oprávněn užítpeněžníprostředkyuloženéjako finančnízrírukadle předchozího
odslavce k úhraděsqých splatnýchpohledávekza zhotovitelemspecifikovanýchv tomto článku
sm1ouvy.o užitípředmětnýchpeněžních
prostředkůz tohotoúčtuje objednatelpovinen písemně
informovatzhotovitele do čtmáctipracovníchdnů ode dne užitítěchto peněžníchprostředků.
objednatel neodpovídáza škody(zejménaškodyv důsledkuztÍáIIynd úrocích)způsobené
čerpáním
peněžních
prostředků
z ýše uvedeného
účtu
objednatele
v souladus tímtoělránkemsmlouvy.
jsou příjmemobjednatele.
Úrokovéqýnosyz finanční
zrírukysložené
na depozitníúčet
objednatele
Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního váahu dle smlouly a uplynutí lhůty
je objednatelpovinenpřevéstfinanční
šedesátiměsíců
ode dne předánídílazhotovitelemobjednateli,
zůstatekz takto poskytnut.ýchpeněžníchprostředků(finančnízáruky), po provedenípřípadných
úbradpohledávekza zhotovitelemdle tohotočlánkusmlouly a po snížení
o částkudaní,bankovních
poplatkůěi dalšíchnákladůobjednatelespojenýchs vedenímúčtuči dalšíchnákladůobjednatele
spojených s udržovánímfinančnízáruky, na účetzhotovitele uvedený v záth|ai smlouly, a to do
třiceti pracovníchdníode dneuplynutílhůtyšedesáti
měsíců'
21,z obě smluvnístrany se vzájemnědohodly,že finančnízáruka (istota) poskynutrázhotovitelemve
smyslučlrínku
XXI' odst.21.1 smlouly může
bý realizovrína
takébankovnízál.ukouvystavenouve
smyslu a za podmíneknížeuvedených.
Bankovní záruka musí bý lystavena výlučněk zajištěnířádnéhoplnění závazků zhotovite|e
l'yplývajících
z poskýnutézáruky dle článkuXIII. smlouvy,včetněúhradysmluvníchpokuta dalších
pohledávek objednatele váťtcich se podle smlouly k nárokůmobjednatelez odpovědnostiza vady
díla' jakož i případnénároky, kterévzniknou objednateli v souvislosti s odstoupenímod smlouvy.
Bankovnízáruka bude lystavena ve prospěchobjednatele,a to na ěástku ..'........ Kč (slovy:
...'....... korun českých).
Bankovnízárukamusíbý vystavenanejméněna dobu šedesáti
měsíců
ode
dne předrinídíla zhotovitelemobjednateli.Bankovnízáruka podle tohoto odstavcetohotočlánku

smlouly musíbÍ vystavenajakobezpodmínečná
a splatnána prvnívyzvu objednatele
a bez námitelg
kteréby mohla uplatnitbank4 kterávystavilazíruční
listinu,vůčiobjednateli.
Zhotovitelje povinen při zahájenípředávacíhořízenípředložitobjednatelinebojím pověřenému
zástupcidokladyprokazující
sp|něnítohotojeho ávazku v plnévýši.
objednatelje oprávněnuŽítbankovnízáruky k úhradě'svýchsplatnýchpohledávekza zhotovitelem
speciťrkovaných
v tomtočlánkusmlouvy.o užitípředňětnébankovnízrárukyje objednatelpovinen
písemněinformovatzhotoviteledo ětmáctipracovních
dníode dneužití.
Smluvní strany se dohodly, že v případě zárriku právního váahu dle smlouvy a uplynutí lhůty
šedesátiměsícůode dne předánídíla zhotovitelemobjednate|i,je objednatelpovinen uvolnit
předmětnoubankovirízráLrukqpo provedenípřípadnýchúhradpohledávekza áotovitelem dle
článkusmlouly, a to do třiceti pracovnichdníode dneuplynutí|hůtyšedesátiměsíců.
XX

. Platebnístyk

22.1 Veškeréplatby mezi smluvními stranami uskutečněné
na základě smlouvy budou probíhat
bezhotovostně prostřednictvím úětů uvedených v Áhlau smlouvy, nevyplýá.li z některého
ustanovenítétosÍnlouvyjinak.
22'2 Platbauskuteěněnána ziík|aděsmloulyje povaŽována
za provedenou
řádně a včas,pokudke dnijejí
jedné
peněžní
prostředky
splatnostibudou
odepsányz účtu
smluvnístranyve prospěchúčtudruhé
smlurní strany.
z2'3 Smluvnístranyse dohodly,že v případězměny bankovníhospojeníuvedeného
v áhlaví smlouvy
budoupísemné
informovato tétoskutečnosti
zbytečného
bez
odkladudruhousmluvnístanu.
XXI

. Oprávněnéosoby

23.1 Jednanímezi smluvnímistranamiv rámci smlouly, s ýjimkou uzavírání
dodatkůke smlouvě,budou
probíhatprostřednictvímnížeuvedenýchoprávněnýchosob. Uzavíratdodatkyke smlouvěmohou
pouze oprávněnízástupci smluvníchstranuvedenív záhlavísmlouvy,popř. osoby,kterése stanou
jejich nástupci.
23.2 Kterrikoliv ze smluvníchstranje oprávněnauěinit změny ýkající se oprávněnýchosob. Změny
ode dne' kdy budou písemněomiimeny druhésmluvní
ýkající se oprávněnýchosob jsou účinné
straně.Početoprávněnýchosob zhotovitelenesmívjednom okamžikupřesáůnout
dvě osoby.Počet
oprávněnýchosob u objednatelenesmívjednom okamžikupřesáhnoutdvě osobyu každé
ze ÍÍíniŽe
uvedenýchkategorií.JeJi oprávněnouosobouosobaprávnická,můžeza ni jednatpouzejednaosoba
fyzická.
23.3 oprávněnéosobyobjednatelese dělído těchtokategorií:
a)
oprávněné
osobyve věcechtechnických,
dozoru,
b)
oprávněné
osobyve věcechautorského
působností.
c)
oprávněné
osobyse všeobecnou
23'4

oprávněné osoby objednateleve věcech technických mohou za objednatelejednat v rámci
investorsko.inŽenýrské
ěinnosti,kterouse rozumízejména:
- seznámeníse s podklady,včetnějejich kontroly,podle kterých se připravujerealizacestavby'
s obsahemsmluv a s obsahemstavebníhopovolení,kontrola projektovédokumentacea kontrola
zapracovánípodmínekstavebníhopovolenído projektovédokumentace,
_ odevzdánístaveništězhotoviteli a zabezpeěenizápisu o odevzdánístaveništědo stavebního
deníku.
- protokolámíodeuÁiní zÁ|<laónihosměrovríhoa ýškovéhovy!ýěenístavby zhotoviteli,
_ účast
na kontrolnímzaměřeníterénuzhotovitelempřed zahájenímprací,
22 z 25
stÍan^

- kontrola dodržovrílrí
podmínekstavebníhopovolenía opatřenístrítního
stavebníhodohleduna
dobu realizace stavby,
_péčeo systematickédoplňovrínídokumentace,podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace
dokončených
částístavby,
- projednávánídodatkůa změn projektu, které nezrryšujínríkladystavebníhoobjektu nebo
provozníhosouboru,neprodlužují
parametrystavby,se zhotovitelem;
lhůtuýstavby a nezhoršují
v rámci plnění smlouvy není oprávněnáosoba ve věpech technichýchoprávněnaschvalovat
jakékolivzměnyrea|izacedi|a,kterémajívliv na cenua,změnutermínudokončení,
_ kontrola věcnéa cenovésprávnostia úplnostioceňovacichpodkladůa faktur,jejich soulad
s podmínkamiuvedenýmive smlouváchajejich předkládáník úhraděobjednateli,dále provedení
lyúětováníceléhoprocesurealizacestavby,
závěrečného
- kontrolatěch částídcjdávek,kterébudouv dalšímpostupuzakryténebo se stanounepřísfupnými,
věetnězapsáníqýsledkukontrolydo stavebního
deníku'
_ zajištění
fotodokumentace
a případněvideozíznamuprůběhureal,izaceakce,
_ spoluprácese áotovitelem při prováděnínebo navrhováníopatřenína odstraněnípřípadných
závad projektovédokumentace,
_ kontroladodržování
souladudodávekýrobků' pracía služeba postupuýstavby s projektovou
dokumentacístavby a s dalšímipodminkámi sÍ ouvy,
- kontroladodržení
technickýchpoŽadavků
na ýrobky a stavbuv souladus příslušným
zá,konema
technickýminormamia předpisy,
_ kontrolapostupua způsobuprováděnístavby,zejménapokudjde o dodržení
příslušných
zríkonů'
při
práci'
při
norema předpisů,dále o bezpečnost
instalacia provozuzaÍízení
a vybavenístavby,
_ sledování a kontrola, zda zhotovitel provádí předepsanéa dohodnutézkoušky materiálů,
konstrukcía prací, kontrola jejich ýsledků a lyžadovánídokladů,kteréprokazujíkvalitu
prováděnýchpracía dodávek(certifikáty'atesty,protokolyapod.),
_ sledovánía kontrola vedenístavebnícha montážníchdeníkův souladu s podmínkamismlouvy,
- prováděnízápisů do stavebníhodeníkuo sqých zjištěnícha návrzích'požadovrírrí
odenty a
hodnoceníúčinnostiopatření,vztahujícíchse k těmto zápisům,včetnězaujímánístanovisek
k zápisům,pokudse ýk{í předmětutechnického
dozoru,
_ organizacea vedeníkontrolníchdní,
_ uplatňování
námětů'směřujících
k zhospodárnění
budoucíhoprovozudokončené
stavby,
- spolupráces pracovníkyzhotovitelepři prováděníopaťenína odvrácenínebona omezeníškodpři
ohroženístavby živelnýmiudálostrni,
_ kontrolasouladupostupupracís ěasoqÍmplánemstavbya ustanovenímí
smlouvya upozorňováni
zhotovitelena nedodržování
termínů,
_ kontrolařádnéhouskladněnímateriálu,strojůa konstrukcí,
_ v pruběhuýstavby přípravapodkladů
pro závěrečné
hodnocenístavby,
- přípravapodkladůpro odevzdánía převzetístavbynebojejíchčástía účast
najednánío odevzdání
a pÍevzeti,
- kontroladokladů,kterédoloŽízhotovitelk odevzdánía převzetídokončené
stavby'
- kontrolaodstraňování
vad a nedodělků
zjištěnýchpři přebírání
stavbyv dohodnu!ých
termínech,
- přípravana kolaudační
řízení,
- konholavyklizenístaveniště
zhotovitelem.
dozoru mohou za objednatelejednat v rámci
23.5 oprávněnéosoby objednateleve věcech autorského
autorskéhodozoru, kter'.imse rozumi ze1ména:
- účastna řízeníchv případech,kdy je nutnéupřesnitnebo vysvětlit souvislostis dokumentací
stavbY;
- sledovánísouladu\rytyčovacích
výkresůse situacístavby;
- poskytování lysvětlení potřebných k dokumentaci stavby nebo k vypracování dodavatelské
dokumentacel
- koordinace při zpracování realizačníchprojektů'pokud budou ve fáui rea|izace stavby
zpracovávány;
_ posuzovánínávrhůúčastníků
částidokumentace
ýstavby na odchylky a změny proti příslušné
parametru
lhůt výstavby
pohledu
stavby,
dodržení
dodrženítechnicko.ekonomiclc.ých
stavby z
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včetněposlg.továnílyjádření k případnýmpožadavkůmna většímnožstvíýrobků a ýkonů
oproti dokumentacistavby;
_ sledovánípostupu v.ýstavbyz hlediska souladu s dokumentacístavby a podmínkamistavebního
povolení.
- operativnízpracovánídokumentacek odstraněníodchylek mezi prováděnímstavby a dokumentací
stavby.
_ přípravapodkladůpro případnázměnovářízení,pokudse ýkají dokumentace;
_ účast
při předáváníjednot|iv'ýchetap,či ucelenýchdástístavby,dále kontrolačástístavbynebo
inŽenýrskýchsítía objektu,kterémajíbý zakryý nebosejinak stanounepřístupnými;
- úěastpři předánístavbya kolaudaci;
- poskýováníběžnýchkonzultacíúčastníkům
výstavby'pokudjde o souvislostidodáveka ýstavby
s dokumentacístavby;
_ koordinace dokumentace,popř. dokumentua návrhůna zašízení
staveništěa na organizaci prací
je
na staveništi
v souvislostiprojektemorganizaceqýstavby,kteď součástí
dokumentace;
- odbornátechnickápomocpři posuzovánívyrŽitípůvodních
dílůpo jejich demontáži,
zejména
ve
vazbéna návrhy uvedenév projektovédokumentaci,dále při posuzováníkvaliý noých a
původních
částístavbya posuzováníkvaliý prováděnýchprací
23.6 oprávněnéosoby objednatelese všeobecnoupůsobností
rnohou za objednatelejednat ve všech
věcech v riímcitétosmlouvy.
23.7 oprávněnéosobyobjednateleve věcechtechnických:
Ing.Michael Rund' ředitelmuzea
a)
Ing' Radovan Kalivoda, referentmajetkovésprály
b)
23.8 oprávněnéosobyobjednateleve věcechautorského
dozoru:
a)
Ing.Michael Rund, ředitelmuzea
b)
Ing. Radovan Kalivoda, referentmajetkovésprávy
působností:
23.9 oprávněnéosobyobjednatelese všeobecnou
a)
Ing' Michael Rund,ředitelmuzea
b)
Ing. Radovan Kalivoda' referentmajetkovésprávy
23'10 oprávněnéosobyzhotovitele:
a)
JosefBartyzal'jednatelspoleěnosti
b)
JosefKraus,stavbyvedoucí
X) V. Společnáustanovení
24.1 Pokud nenív předchozíchčástechsmlouvyuvedenoněcojiného,vztahujíse na ně příslušné
články
ustanovení
smlouvy.
společných
24.2 Smluvnístranyse dohodlyna tom,Žejakríkolivpeněžitáplněnídle smloulyjsou řádně včassplněna,
pokud byla příslušnáčástkaodepsánaz účtupovinnéstranyve prospěchúětuoprávněnésmluvní
stranynejpozdějiv poslednídensplabrosti.
24.3 Smluvnístany se dohodly,žev případěneplatnostineboneúčinnosti
některého
ustanovení
smlouly
nebudou dotěena ostatníustanovenísmlouvy, resp. v případě zaniku právniho vztahu za|oženého
touto smlouvou, zůstávajív platnosti a úěinnostii nadále ustanoveni' z jejicbž povahy vyplyvá, že
touto smlouvou
majízustatnedotčenazánikem právniho vztahu za|oŽeného
se smlouvouse smluvnístranyvždypokusío smíméřešení.
Nedojde.li
24'4 PÍípadlé
spory souvisejících
příslušnými
řešení,
rozhodneo sporuvěcněa místrrě
soudČeské
republiky.
k takovému
z4.5

Smluvní strany-smlouvy se dohodly' Že pténni vztahy za|oženétouto smlouvou se budou řídit
právnímřádem Ceskérepubliky.
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24.6 Tuto smlouvulze měnit, doplňovata upřesňovatpouze oboustranněodsouhlasenými,
písemnýmia
pruběžněčíslovanýmidodatky' podpisy oprávněnýchástupců obou smluvníchstran,kterémusíbý
umístěnynajednélistině.
24.7 objednate|nepřipouští
odchylkyod návrhusmlouly.
24.8 Smluvnístrany se ve smyslu ustanovení$ 630 odst. !, zákona č. 89/2012Sb., oběanshýzákoník,
dohodly'žepromlěecídoby všechzáuazkůze smlouvyněkterému
z účastníků
se prodlužují
na dobu
oatnácti let.
XXV. Závěrečnáustanoveni
25.I Tato smlouva nabýá platnosti a účinnostivden jejího podpisu oprávněnýmizástupci
smluvníchstran.
25.2 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech,z nichž každá smluvní strana obdržípo jednom
stejnopisechsmlouvy. Každý stejnopissmlouly má právnísíluoriginálu.
25.3 Nedílnousoučásttétosmlouvywoříb/topřílohy:
záměru
Příloha č.1: Souhlass provedením
ohlášeného
stavebního
Příloha č.2..Zadávaci dokumentace.nabídkazhotovitele
25.4 Smlouvabyla schválenausnesením
25.5 Smluvnístrany potvrzujíautentiěnosttétosmlou\y a prohlašují'že si smlouvu přečetly,sjejím
pravdivýchúdajů'
zjejich pravéa svobodné
obsahemsoúlasí,žesmlouvabyla sepsánana zátk|adě
jinak
jednostranně
neýhodných podmínek,coŽ stvrzujísým
vůlea nebyla uzavřenav tísniani za
podpisem,resp.podpisemsvéhooprávněného
zástupce.
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