NA

MUZEUM soKolov'

SMLoUvA o oÍr,o
RE ALTZACI

STAVBY

p.oKarlovarskéhokraj,e

se sídlem:
Zámeck61'35601 Sokolov
IČo:
72053801
bankovníspojení: Komerčníbanka
ěísloúčfu:
107-80748028710100
zastoupený: Ing. Michael Rund, ředitel organizace

na stranějednéjako objednatel(dólejen ,,objednatel,')
a

EMG ENI-ERGY s.r.o.
sídlo:Prokopská40,26| 01 PříbramVI
IČ 04424271r
DIČ:nejsmeplátci DPH
bankovníspojení:ČeskáspořitelnaPříbram
číslo
účfu:
403l335389/0800
zastoupený:
jednatelkaspolečnosti
Ing.Miloslava Šefrnová,

zapsanýv obchodnímrejstříkuvedenémMěstským soudem v Praze, oddí|C 247471,
na straně druhéjako zhotovitel (dále jen ,,zhotovitel,,)
(společně
jako ,,smhmnísbany,,)

uzavírají
ve smysluákona č.89/2012Sb.,občanslcý
zíkoník,tuto

smlouvu

o dí|o na realizaci

stavby

Plán pracína zpřístupněnísDD III
,,Cistá- důlJeroným..
(dálejen ,'smlouva..)

st analz 18

I. Úr odníustanovení
t.l

Zhotovitel prohlašuje,že je drŽitelemoprávněník,,činnostiprováděnéhomicloýmzpůsobema
k hornickéčinnosti..,,Zajíšťováni
a likvidacesta{ýchdůlníchděl..má řádnévybavení,zkušenosti
a
schopnosti,aby řádně a včasprovedldílodle tétosmlouly.
II. Předmět smlouvy

]

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

nebezpečí
sjednané
dílo dle článkultr. smlour,ya objednatelse zavazlje za provedené
dílozaplatit
zhotovitelicenuve v.ýšia za podmíneksjednaných
ve smlouvě.

2.2

Zhotovitel provede dilo dle článkuIII. smlouly tím, že řádně a včasdodá kompletnístavební,
montážní
a dalšípráce, včetněstavebníchmateriálů,v rozsahua d|e zadávaci dokumentace,
této
smlouly, obecně závazných právních předpisů,ČSN, EN a ostatníchnorem' a to věetně zaÍízeni
staveniště
ajeho vyklizenípo dokončení
díla.
III. Speciíikaeedíla

jako ,,Plán prací na zpřístupněnísDD III, ,,čistá3 . 1 Dílemse rozumíprovedenístavbyoznačené

důl Jeronýmí..Podkladempro uzavřenísmlouly je nabídkaňotovitele ze dne 2|.10. 201.5a
zadávacídokumentacena veřejnouzakázkuna akci P|án prací na zpřístupněnísDD m' ,,Čistrí
pro provedenídíla,specifikovanáv článku
důlJeroným..,ze dne6.10.2015Zadixacídokumentace
III.odst.3.2 písmenob) smlouvy'byla zhotovitelipředánajako podkladpro stanovení
ceny díla,coŽ
zhotovitelpodpisemsmlouly stvrzuje.

Dílemjsou činnosti,prácea dodávlqy,kterénejsouv dokladechuvedenýchv tomtoodstavcismlouvy
obsaŽeny,
ale o kteých zhofovitelvěděl,nebopodle sých odbomýchznalostívědětměl nebomohl,
Žejsou k řádnémua kvalitnímuprovedení
díladanépovahytřeba.Dílo zahmujeprovedení'
dodanía
prací,
zajištění
všechčinností,
služeb,věcía dodávek,nutnýchk rea|izacidila' a v tom zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
I
o

zajištění
prováděcídokumentace
kompletníinženýrské
činnosti,dopracovaní
dle zjištěných
jeho projednánís objednatelem'
skutečností
a dopracování
zásadorganizaceýstavby včetně
příslušným
oBU a dotčenými
orgánystátnísprávy;
zajlšÍěnizařízeni staveniště,a to podle potřeby na řádné provedení díla věetrrě jeho
likvidace;
provedenízávěreěného
úklidumístaprovedenídíladle tétosmlouvy
provedení
dodánídokumentace
skutečného
díla,
zajištění
uloženívýěŽenéhomateriálua ekologickálikvidace stavebních
odpadůa doložení
dokladůo tétolikvidaci,věetněúhradypoplatkůza totouložení,
likvidaci a dopravu;
uvedenípozemkůa komunikacípřípadnědotčených
stavu,nebodo
ýstavbou do původního
stavu dle podmínekstavebníhopovolení,úklid a vyklizení prostordotčenýchýstavbou
současně
s dokončením
díla;
zajištění
činnosti
koordinátorabezpečnosti
a ochranyzdravípři práci na staveništi,
ýkonu

to všev místěprováděnídíladle článkuV. odst.5.1 smlouly, nevypýáJi z povahyvěcijinak.
Dodávkadíladle předchozívěý je jako celekoznačovánajako,,dílo...
3.2

Dílo budeprovedenov rozsahu,způsobem
a vjakosti stanovené:
Dílo bude provedenov normovéjakosti kvality dle platných CSN s pouŽitímq,foobků
nejlyšší
kvaIitativní
třídviakosti.
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práce(plnění),tj. prácenadrámecsmlouvy,se povaŽujípouzetakovéprácea plnění
Za nepředvídané
zhotovitele,kterénebyly souěástířešenídodáik1'dílavyplývajícího
ze smlouly' obecnězávazných
právníchpředpisů,csN, EN, dohodnutého
rozsáhua kvality či ověřenétechnicképraxenebopráce
poŽadavkuobjednatele
vyvolanézásadnízměnoudodávkydílaproredenéna základězvláštního
a po
písemného
uzavřerrí
dodatkuke smlour,ě.
práce se nepovaŽují
Za nepředvídané
zejménapráce a plněníjinak splňujícípodmínkysmlouvyna
práce, o kteqýchprokazatelnězhotovitel při podpisu smlouly věděl nebo nemohl
nepředvídané
nevědětnebojejichžprovedeníbylo vyvoláno pouzeprodlenímzhotoviteles prováděnímdílanebo
prodleníms poskytováním
s nímspojenýchplnění,za kteréZhotovitelodpovídáneboprácea plnění,
která jsou důsledkemvadnéhoplněníZhotovitele,a dále i práce a plnění,kteréjsou V souladus
provedení
řešením
díla,a tatopouzezpřesňují.
Změny dí|avčetněceny a doby plnění,budou-lizměnouovlivněny,kterésplňujípožadavkyěl. III.
odst. 3.3 smlouvy' musíbý specifikoványv písemném
dodatkuke smlouvě a pro zhotovitelese
příslušného
písemného
stanouzávaznýmivždyode dneúčinnosti
dodatkusmlouvy.
3.5

Smluvnístranyse výslovnědohod|y,Že normyČSN.EN. uvedené
v projektové
dokumentaci,
budou
pro realizacidanéhodílapovažovat
obě smluvnístÍanyza závaznév plnémrozsahu.

IV. Doba p|nění
4.1

Zhotovitelse zavazujedílořádně provéstve lhůtěnejpozdějido l5.12. 2016.

,1 ')

Smluvnístranyse dohodly,Že dílo bude předávánov ucelenýchcelcíchv závislosti na dokončené
etapěpracídle schváleného
rozsahupracía oceněného
výkazuqýměr'a to vnásledujících
termínech:
termínpředánístaveniště
zhotoviteli
zahájeníprováděnídíla
a předáníprací
dokončení

9.11.2015

9.1t.20ts

do 15.12.2016

řádnéprotokolární
Provedenímdílase rozumíúplnédokoněenídílaprostéhovšechvad a současně
předánídílazhotovitelemobjednatelidle ělánkuXII. smlouly.
Smluvnístrany se dohodly, že případnévícepráce,jejichž finančníobjem (v cenách bez DPH)
l0 % (slovy:desetprocent)ze sjednané
ceny za provedenídíla(bez DPH), nebudoumít
nepřekročí
díla
a
dílo
bude
dokončeno
ve sjednaném
termínudle smlouvy,pokud se
vliv na termínukoněení
jinak.
smluvnístranyvýslovněpísemněnedohodnou
4.4

Smluvnístranyse dohodly,žedílobudeprovedenojako celek a předávánov ucelenýchcelcích.
Smluvnístranyse dohodly,žecelková dobaprovedenídíIačíjednotlivédílčílhůtystanov€ n étouto
o dobu,po kterounemohlobý dílo' čijeho dílčíčásti,
smlouvoupro dílčíplněnídíla se prodlouží
prováděnyv důsledkůokolnostílyluěujícíchodpovědnostve smyslu ustanovení$ 2913 a násl.
zákonaě. 89/2012sb.' občanskýzákoník.odpovědnostnelylučujepřekážka'která vznikla v době,
kdy jiŽ byl zhotovitelv prodlenís plněnímsvépovinnostinebovznikla v důsledkuhospodářskýchči
poměrůzhotovitele.
organizaěních

4.6

Před dobou sjednanoupro předánía převzetídíla dle ělánku IV' odst. 4.1 tétosmlouvy není
objednatelpovinenod Zhotoviteledílo,čikteroukolijehoěástpřevzít.
výlučněna straněobjednatele,má zhotovitelprávo na
Zdrži-|ise prováděnídílav důsledkudůvodů
přiměřenéprodlouŽení
doby plněnídílačijeho ěásti,a to o dobu,o kteroubylo plněnídílačijeho
částitaktoprodlouženo.
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V. Místoprováděnídí|a
5.1

Zhotovitelse zavazujeprovéstdílov Národníkulturnípamátcedolu Jeroným,kteý se nacházív obci
územíčistáu Rovné.
Či.táa katast.álním

žese dostatečně
seznámils fakticlcýmstavema technickoudokumentací
stavu
5.2 Zlrotovitelprohlašuje,

místaprováděnídíla a staveništěa že nezjistil' ani podle1stanovisekjím přizvaných odbomě
způsobilýchosob, žádnépřekáŽky'kteréby zhotovitelibránily v uzavřenísmlouvynebo kteréby
provedenídíladle smlouvy.
vedlyk nemožnosti
'

6.1

.VI.
Cena a způsobjejí úhrady

Smluvnístranyse dohodlyna ceně,tzr. ceněmaximální,za provedenídíla've ýši:
Celková cenastavby:1 998 507'. Kě (nejsmeplátci DPH)
(slolry:jedenmíliondevětsetdevadesátosmtisícpět setsedmkoruněes\ých)
(dálejen ,,cenď.nebo..cenaza provedení
díla..)

6.2

V ceně jsou zahmuý veškerénáklady zhotovitele,kterépři plnění svéhozávazku dle smlouvy
lynaloŽí(zejména
náklady na materiál,energiea médiapotřebnák rea|izacidiÍa,dopravníopatření'
odvoz a uloženíodpadu,dopravu,úklid' vybudování,udržovánía vyklizení staveniště,
vytýčení
geodetické
práce,nákladyna služby,atesty
inženýrských
sítídle podkladůpředanýchobjednatelem,
provoz,ěinnostkoordinátorabezpečnosti
práce
materiálů,
veškeré
zkouškya revize,měření,testovací
dle zák. č. 309D006 Sb. apod.)' včetnězapoětenírezery na úhradunepředvídatelných
nakladů
lypýajících z riz1kl akce tohoto charakteruobvyklých.Cena nebudepo dobu do ukončení
díla
jinak' Zhotovitelprohlašuje,
pokudtatoslňbiiva l"ýslovněnestanoví
předmětemzv.ýšení,
ževšechny
techrrické,
finanční,
věcnéa ostat.ní.rpodmínky
dílazahrnul do kalkulaceceny. Zhotovitelýslovně
prohlašuje,
žesoučástí
cenyjsou i veškeré
náklady spojenése splněnímpodmínekstavebního
řízení
jiných
povolení
čizískáním
ěijiných rozhodnutí
orgánůveřejnésprály.

6.3

jakákoli plněnípřed zahájenímprováděnídíla.Smluvní
objednatelemnebudouna cenuposkytována
stranyse vzájemnědohodly' Že cena bude hrazenaobjednatelemprůběžně,
a to na základědílčích
podmínek
faktur lystavených zhotovitelemve smyslu a za
stanovenýchsmlouvou a předaných
objednateli.Vystavenédílěífakturybudouzahmovatdaňz přidanéhodnoý
Podkladem a podmínkoupro vystavenířádné dílčífaktury bude písemný,odsouhlasenýa
objednatelempodepsanýzjišťovaciprotokol provedenýchprací a dodávek (dále jen ,,zjišťovací
protokol..)ke dni lystavenítékterédílčífakturyzpracovanýpodlejednotliqýchčástínabídkoých
rozpočtů.
Do patnácti dní po řádnémprotokolárnímpředanía převzetídíla bude zhotovitelem
\Tstavenaa objednatelipředánakoneěnáfakturana zbyuajici ěást ceny doposudneuhrazenouna
základě dílčích
faktur.V případě,Že součástí
konečné
fakturybude úhradapracía dodávek,které
protokol.
objednateldosudneodsouhlasila nepodepsal,
budejejísoučástí
i zjišťovací

6.4

V každédílěí i v konečnéfaktuře zhotovitel uvede fakturovanoučást ceny bez DPH a DPH
stanovenouve smyslu zátkonaě. 235/2004Sb., o dani z přidanéhodnoty,v platnémznění(dálejen
,,zákono dani..).Každádílčíi konečnáfakturabudemítsplatnost2l kalendářníchdníode dnejejího
řádnéhopředání objednateli.KaŽdá dílčíi konečnáfaktura dle tohoto článku smlouvy bude
obsahovatnáležitostidaňovéhodokladustanovené
zákonemo dani a zákonemč.563/199l Sb.' o
účetnictví,
v platnémznění'V případě'žefakturanebudeobsahovatsprávnéúdaječibudeneúplná,
je objednateloprávněnfakturuvrátit ve lhůtědo datajejísplatnostizhotoviteli.Zhotovitelje povinen
takovou fakturu opravit, aby splňovalapodmínlrystanovenév tomto odstavcitohoto článkutéto
smlouly. LhůtasplatnostiběŽíu opravené
fakturyod začátku.
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0.5

kterénejsousoučástí
díladle smlouly a součástí
vícepráce,změny' doplňk1neborozšíření.
Veškeré
věetnějejich ocenění.
ceny,musíbý vŽdy předjejich realizacípísemněodsouhlasenyobjednatelem
písemného
prací
potvrzeného
provede
bez
dodatkusmlouvy,má
některé
z
těchto
Pokud zhotovitel
jejich
je
jejich
provedení součástí
ceny za provedení
úhradua cena za
objednate|právo odmítnout
dí|a.

6.6

oběma smluvnímistranami,doplní
Na základě písemnéhosoupisu víceprací,odsouhlaseného
ceny (viz nabídkové
zhotoviteljednotkovéceny v té ýši, kterou použilpro sestavenínabídkové
k provedenídíla'kteréjsou
nabídky)'NebudouJi práce čivěci použité
rozpočý,kterébyly součástí
předmětemvíceprací,
oceněny v rozpočtuzhotovitele,budou se oceňovatdle aktuálníhoceníkua
URS PRA}IA, a.s.,ICo: 47| |5 645.
metodikyspolečnosti
Vynásobenímjednotkových cen a mnoŽstvíprovedenýchměrných jednotek budou stanoveny
základnínáklady, rovněžpak analogickys podmínkamikalkulace uvedenýmiv nabídce,ná*lady
náklady).Daň z přidané
s umístěním
stavby(oblyklý pojem:VRN - vedlejšírozpočtové
související
Zhotovitelizanikájalcýkolivnarok
hodnotybude dopoětenadle platnýchpředpisův době zúětování.
zvýšení
na zr.ýšení
ceny,jestližepísemněneoznámínutnostjejíhopřekočenía výšipožadovaného
je
písemné
poté,
nevybnutelné.
Toto
kdy
se
ukázalo,
Že
nýšeni
ceny
odkladu
ceny bez zbýečného
oznámenívšak nezakládá právo áotovitele na zyýšeníceny. Zýšení ceny je možnépouze zA
podmínek
danýchtoutosmlouvou.

6.7

objednatelsi vyhrazujeprávo zmenšitrozsah předmětuplněnídíla. V tomto případěbude cena
rozpoětů.
NedojdeJi mezi oběmastranamik dohodě
úměměsnížena
s použitímcen z nabídkoqých
při odsouhlasenímnožstvínebo druhu provedenýchprací a dodávek,je zhotovitel oprávněn
fakturovatpouzepráce,u kteých nedošlok rozporu.

6.8

insolvencena majetekzhotoviteledle ziíkonač.
Smluvnístranyse dohodly'žev případěprohlášení
jďo řešení(insolvenční
zakon)'v platnémměnínebozamítnutí
|82l20a6Sb.,o úpadkua způsobech
insolvencepro nedostatek
majetkudluŽníka(áotovitele):
návrhrrhaprohlášení

6.9

a)

před řádnýmpředánímdílazhotovitelemobjednateliposlq.tujezhotovitelobjednatelislevu
zceny ve \ďši l0% z rozdí|umezi cenou (viz ělánek VI. odst.6'1 smlouvy)a částkou
insolvencena majetekzhotovitele,nebo
uhrazenouobjednatelemdo okamžikuprohlášení
(áotovitele),
prohlášení
pro
návrhu
na
insolvence
nedostatek
majetkudlužníka
zamítnutí

b)

po řádnémpředánídíla zhotovitelemobjednateli(viz článekXII. smlouly), avšakpřed
uplynutím zíručnídoby dle článku XIII. smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli,
v případě pos\rtnutí finančnízáruky (istoty) sloŽenímfinančníchprostředkůna účet
zbýxajícim
objednatele,slew zceny (viz článekVI. odst. 6.1 smlouly) odpovídající
finaněnímprostředkůmna účtuobjednatele,kde je složenafinančnízriruka ke dni
předchrízejícímu
dni prohlášení
insolvence,tj. cenase v důsledkuuplatněníslely snižujeo
částkuve ýši odpovídající
zbyvajícím
finaněnímprostředkům
na účtuobjednatele'kde je
dni prohlášeníinsolvence.Sleva bude
složenafinaněnízáruka ke dni předcházejícímu
uplatněnatak, že finančnízáruka (istota) dle ělánku XXI. této smlouly již nebude
vyplacenazhotoviteli.

z vad díla.
Uhradaceny,aťjižjakocelku čidílěíchplnění'nemávliv na uplatněníprávaobjednatele
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plnění,
o'l0 Smluvnístrany tétosmloulT se dohodly,Že je zhotovitel,coby poslgrtovatelzdanitelného
povinenbez zbýečnéhoprodlenípísemněinformovatobjednateleo tom, ž€ se stal nespolehlivlim
plátcemve smyslu ustanovení$ 106aákona č.z35lz004 Sb., o dani z přidanéhodnoý, v platném
znění(dálejen ,,zákono DPH..). Smluvnístranysi dále spoleěněujednaly,žepokud objednatelv
průběhuplatnosti tohoto smluvníhovztahu na základě informace od zhotoviteleči na ákladě
plátcemve smyslu$ 106az{konao DPH'
zjistí,žese áotovitel stal nespolehli\.ým
vlastníhošetření
souhlasíobě smluvnístrany s tím,že objednateluhradíza áotovitele daň z přidanéhodnotyz
takovéhozdanitelnéhoplněnídobrovolněsprávci daně dle $ l09a citovanéhoprávníhopředpisu.
Zap|acení
částkyve výšidaněobjednatelem
správcidaněpak budecenadle tétosmlouvysmluvními
stranamipovažovánoza splněníávazku uhraditsjednanoucenu,resp.její část.Smluvnístranysi v
tétosouvislostiposkytnoutveškerounezbýnou součinnostpři vájemném poskytovr{ní
informací
požadovaných
zákonem o DPH. Zhotovitel současněsouhlasís tim, že je povinen objednateli
nahraditveškerouškoduvzniklou v důsledkuaplikace instituturučeníze strany správce daně.
zaregistrovaný
Smluvnístranyse dohodly'Že objednatelbudehraditsjednanoucenupouzena účet
a
zveřejněnýve smyslu$ 96 odst.l zákonao DPH.

VII. Součinnostsmluvníchstran
7'I

Smluvnístranyse zavazujívy/inoutveškeré
úsilík vywořenípoťebnýchpodmínekpro realizacidíla
dle podmínekstanovenýchsmlouvou,kterévyplývajízjejich smluvníhopostavení.To platí i
v případech,
kde to neníýslovně stanovenoustanovením
smlouvy.

.l.z

Pokudjsou kterékolize smluvníchstranznárny skuteěnosti,kteréjí bránínebo budoubránit, aby
dostálasým smluvnímpovinrrostem,
sdělítutoskuteěnost
neprodleněpísemnědruhésmluvnístraně.
Smluvnístrany se dá|e zavazuji neprodleněodstranitv rrímcisvých moŽnostívšechnyokolnosti,
kter3jsou najejich straněa kterébnínísplněníjejichsmluvníchpovinností.

7.3,.Zhotovitelsezavazuje,Ženazit|rladěskutečnostízjištěnýchvprůběhuplněnípovinnostídlesmlour
navrhnea provede opaťenísměřujícík dodrženípodmínekstanovenýchsmlouvoupro naplnění
smlouly, k ochraně objednatelepřed škodami' zÍrátarnía zbýečnými výdaji a Že poskytne
potřebnédoklady,konzultace,
objednatelia jiným osobámáčastněnýmna prováděnídílaveškeré
pomoca jinou součinnost.
\IIII. Prohlášení,práva a povinnostismluvníchstran
8.1

Zhotovitelprohlašuje,
Že:
_ neníjakoprávnickáosobav likvidaci;
_ neníproti němu vedenoinsolvenční
řízeníve smyslu zákona č. 18212006Sb., o úpadkua
jeho řešení,
způsobech
v platnémzněnía takovéřízenínebylozastavenočizrušenoz důvodu
nedostatkumajetkuzhotovitelea dále nenípředluženěi neschopenplnit svésplatnézávazky
vůěisqýmvěřitelům;
- uzavření(uzavřením)tétosmlouvyneporuší
správníroáodnutí soudů,roáodce ěi rozhodčí
instituce ani orgánu státnísprávy Ceskérepubliky, neporušíustanoveníŽádnédohody,
smlouvyčijinéhoujednání,kteréuzavřel se třetíosobou,nebudemítza následekújmunebo
požadavekna splaceníjakéhokoli správního poplatku, dotací nebo jiného ávazku
zhotovitele'bylo schválenopříslušnýmiorgány zhotovitele,neexistujenic, co by brrínilo
zhotoviteli uzzvřít tuto smlouvu, zejménajakékoli rozhodnutí soudu, rozhodce či
arbitrážního
orgánu(např.předběžné
opatření)
neborozhodnutísubjektuveřejnésprávy;
_ neučinilnic, aťjiž sám aneboza spoluprácečiprostřednictvím
třetíosoby,co by omeziloči
memožnilodosažení
účelu
tétosmlouvy;
Zhotovitelse zavanlje,žeobjednatelibezodkladněpo vzniku takovéskutečnosti
písemněoanámí:
_ podanínávrhu na prohlášení
úpadkuna zhotoviteledle ákona č, 18212006
Sb., o úpadkua
jeho
platném
způsobech řešení'
v
znění;

r
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vstupzhotoviteledo likvidace:
splněnípodmínekprohlášení
úpadkuzhotovitele,t1.ze1ména
žezhotoviteljepředlužen
anebo
insolventní]
změny v majetkovéstruktuřezhotovitele,která bude mít vliv na předměttétosmloury
s výjimkouzměnymajetkové
struktury,kterápředstavujeběžnýobchodnístyk;
rozhodnutío provedenípřeměnyzhotovitele,zejménafÍní,převodemjměnína společníka
ěi
rozdělením,provedenízměny právníformy zhotoviteleči provedeníjiných organizaěních
změn;
omezeníěi ukončení
ýkonu činnostizhotovitele,která bezprostředněsouvisís předmětem
tétosmIouvy;
jiné osoby
rozhodnutío zA|oženiobchodníkorporacezhotovitelemči účastina podnikríní
zhotovitele;
všecbnyskutečnosti,
kteréby mohly mítvliv na přechodčilmořádríníávazků zhotovitele
vůčiobjednatelivyp|ýuajicích
z tétosmlouvyěi s toutosmlouvousouvisejících;
rozhodnutí
o zrušení
zhotovitele

8.3 Zhotovit€ l se zavazujepři prováděnídíla dodržovatplatnéprávnía ostatnípředpisy k zajištění
bezpečnostia ochrany zdraví při práci' dále hygienickéa protipoŽárnía jiné obecněúvazné
předpisy,ČSN,EN a rozhodnutíorgánůveřejnésprály, včetnělymezenípodmínekhlučnosti,
doby
prováděnístavebníchprací apod. Zhotovitel navrhneobjednateliosobu,která bude na staveništi
vykovávat činnostkoordinátorabezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi'V pruběhu
rea|izacedíladle smlouly budevedendeníkse záznamyo jednáníchve věci působnosti
koordinátora
práce mezi zhotovitelema určenýmkoordinátorembezpečnosti
bezpečnosti
práce na tétostavbě.
jako stavební
Tentodeníkbudeobjednatelik dispozicina stavběve stejném
režirnu
deník.

8.4

Zhotovitel se zavazuje zachovávatstaveništěv pořádku a ěistotě, odstraňovatpruběžněna své
nákladyodpadya nečistoývznikléprováděním
díla.Současně
se zhotovitelzavazujezajistitobecnou
bezpaěnosÍvěcí,;a^.'qssb'y.40.ístěj..staveniště'
ZhotaiújÍelse zavazaje v předstifu'.q.ip.imrá'lně7
kalendářníchdní inňrmovat objednateleo áměru provádění prací, které vyvolají omezení
objednatelevmístě,stavbya vjejím okolí' dále zhotovitelv tétosouvislostiobjednatelinavrhne
opatřeník eliminacitěchtoomezenía projednájes objednatelem.

8.5

objednateljeoprávněnprovádětcenovoukontroluv pruběhuprováděnídílaa uváděnídokoněeného
dílado provozua kontroluprováděníávěrečnéhovyričtování
díla.Všichni účastníci
smlouvyjsou
povinniv1.tvářetdostatečné
podmínkypro prováděnícenovékontroly.

8.6

Zhotovitelprohlašuje,
žepřed podpisemsmlouly řádně překontrolovalpředanémateriálnípodklady
a dokumentacia řádně prověřil místnípodmínkyna staveništia všechnynejasnépodmínkypro
realizacidílačijehoěásti si q.jasnil s objednatelem
nebomístním
šetřením.
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Zhotovite]se zavazuje,Že zajistíprováděnídílatak,aby prováděnídíla:
a)
b)
c)
d)

v co nejmenší
míře omezovalookolí staveniště
čijiných okolníchdotčených
pozemkůči
staveb:
neobtěŽovalotřetí osoby a okolníprostoryzejménahlukem,pachem,emisemi,prachom,
vibracemi,exhalacemia zastíněním
nadmírupřiměřenoupoměrům;
nemělonepřiměřenýnepřízniý vliv na Životníprostředí,včetněminimalizacenegativních
vlivůna okolístaveniště;
pro činnostkaždéprofeseodbomýmdozoremáotovitele, kten-íbude
bylo zabezpečeno
garantovatdodržovríní
technologiclcýchpostupů.Totéžplatí pro práce subdodavatelů.
odbomou úroveňrealizovaného
dílajakocelku zabezpeč,í
zÁotovitelosobouodpovědnouza
provádění
odbornévedení
stavby, autorizovanouosobou v oboru podzemnístavby hornickáčinnosta činnostprováděnáhomic$m způsobem.
Tato odpovědnáosobapotvrdístavebnídeníkpřed zahájenímpracína provedenídílaa po
dokončení
díIaotiskem svéhoautorizačníbo
razítkaa připojenímvlastnoručního
podpisu,
dále průběžně
v průběhurealizacedíla.Be7 písemného
souhlasuobjednatelenelze provést
změnu odpovědnéosoby' Zhotovite|zabezpeči,
že odbomépráce a činnosti,která nemá
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listě, provede subdodavatel
zapsány ve svémobchodnímrejstříkunebo Živnostenském
Doklady
o odbomé způsobilostisubdodavatele
s odpovídajícíodbornou způsobilostí.
prací
předložízhotovitel objednatelipřed zahájením
a dále na vyžÁdáníobjednatele
průběžně
v průběhurealizacedíla.
8.8

Zlrotovitel se zavazuje písemněupozomit objednatelena nevhodnost,případněnepřípustnost
podkladovýchmateriálů,pokynůa věcí,kterému byly předány objednatelem,
nebo objednatelem
poádovaných změn'aťjiŽ z hlediskadůsledků
najakost a:provedení
dílačirozporus podkladypro
nebo rozhodnutímiorgrinůveřejnésprály či obecně úvaznými
uzavřenísmlouvy, ustanoveními
jinými
právnímipředpisy,ČsN, EN či
normami.V případě,žeobjednatelbude,i přes upozomění
zhotovitele,trvat na uŽitípodkladoqýchmateriálů,pokynůa věcí, kterébyly zhotovitelipředány
je zhotovitel oprávněn odmítnoutjejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich
objednatelem,
splněnímmohl vystavit správnímuěi trestnímupostihu. Svá upozorněnízapíšeáotovitel do
stavebního
deníku.

8.9

Zhotovitel se zavazuje uschovat a archivovat veškeroudokumentaci (zejménapak projektovou
dokumentaci,stavebnídeníky,daňovédoklady, korespondencis objednate|ema subdodavateli)
ukončení
díla
spojenous prováděnímdíladle smlouvypo dobualespoňdesetilet ode dne finančního
(projektu).Pro účelytétosmlouvy se dnem finaněníhoukončeníprojekturozumíden 1. ledna
po roce,ve kterémbyla provedenaposledníplatbav rámci projektu.
kalendářního
roku následujícího

8 .l 0 Zhotovitel se zavazuje umožnitobjednateli'poskýovateli dotace,Ministerstw pro místnírozvoj
Českérepubliky.MinisterswufinancíČeskérepubIiky,auditn-ímu
orgrínu.Evropskékomisi,
Evropskémuúčetnímu
dvoru, Nejlyššímukontrolnímuúřadu,Uřadu pro ochranu hospodářské
veřejnésprávy čijimi určenýmfietímosobám
soutěŽea dalšímoprávněnýmorgánůměi subjektům
kontroludokladůsouvisejících
s realizacídíla,a to alespoňv rozsahua dle ustanoveníákona č.
32012001
Sb.,o finanční
kontrole,v platném
znění.
.aďůdělil''ehotovi{Eti.žádné
8 . 1 I objédiÍatÉl
oprávněnínajímatjakékoli osoby jménem objednatele.
každá
Současněrsmluvní
stranydohodly, že
osobazaměstnanánebojinak využívanázhotovitelempři
prováděnídíla(např.subdodavatelsky)
pro účelytéto
budeplacenaáotovitelem a budepovažována
smloulryza zaměstnance
zhotovitele.

8.r2 Zhotovitel se zavazuje ubradit objednatelido řiceti dnůpoté,kdy k tomu bude objednatelenl
písemnělyzván, veškerépokuý či dalšísankce,kterébyly objednatelivyměřeny pravomocnjm
povinnostíáotovitele stanovených
rozhodnutím
orgánůveřejnésprá\T v souvislostis porušením
toutosmlouvouěi obecně závaznýmíprávnímipředpisypři prováděnídíla.Úhrada budeprovedena
na účet
objednateleuvedenýv písemné
ýzvě.

8 . 13

(objednatele)
objednateljeoprávněnvykonávatv místěprováděnídílatechnic\ýdozor stavebníka
a
vjeho průběhuzejménasledovat,zdajsou práceprováděnydle projektu,technickýchnoremajiných
právníchpředpisůa v souladus rozhodnutím
orgánůveřejnésprávy.Na nedostatkypři prováděnídíla
upozornízápisemve stavebním
deníku.objednatelje oprávněndát pracovníkům
zhotovitelepříkaz
pracína provedenídíla'jeJi ohroženabezpečnost
k přerušení
prováděnéstavby'životnebo zdraví
osobpracujících
na stavběpři prováděnídílačitřetíchosob.

jímž
8 . 1 4 Zhotoviteljepovinenpředatobjednatelisemamsubdodavatelů,
ve kterémuvedesubdodavatele,
za plněnísubdodávkyuhradilvícenež10%o
z ce|kové
sjednané
ceny.Zhotovitelpředložíobjednateli
tentoseznamsubdodavatelů
nejpozdějido 60 dnůod splněnísmlouvy,nebo28. únoranásledujícího
případě'
kalendářního
roku v
Že plněnísmloulrypřesahuje1 rok.
je povinnostízhotovitelezabezpeč,ít,
MáJi subdodavatelformu akciovéspolečnosti,
aby přílohou
semamusubdodavatelů
byl i seznamvlastníků
akcií'jejichžsouhrnnájmenovitáhodnotapřesahuje
10%ozák|adnihokapitálu' vyhotovenýve lhůtěnejdéle90 dnů před dnem předloženíseznamu
subdodavatelů.
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IX. Stavebnídeník
9'|

Zhotovitel se zavaztljeode dne předánístaveništěobjednatelemzhotoviteli véststavebnídeník
Na stavběbude veden pouzejeden stavebnídeník,
alespoňvjednom originále a dvou průpisech.
o pruběhuvšechprací,
vedenýzhotovitelema budou v něm zaznamenáványveškeréskutečnosti
prací
Do stavebníhodeníkubude zhotovitelzapisovatvšechnyskutečnosti
včetně
subdodavatelů.
rozhodnépro plněnípodmínektétosmlou\y,
zákonema souěasněvšechnyskutečnosti
stanovené
jakož i změny harmonogramupostupuprací.Stavebnídedíkbude uloženna stavběa bude oběma
Zhotovitelje
stranámkdykoliv přístupnýv doběrealizacejakékoličinnostiáotovitele na staveništi.
povinen vést stavebnídeník v souladu se zákonem ě. 183/2006Sb., o územnímplrínovánía
stavebnímřádu (stavebnízlíkon), V platnémzrění (dále jen ,'stavebnízákon..) a vyhláškou
Ministerstvapro místnírozvoj č.499/2006Sb., o dokumentacistaveb,v platnémmění Deníkbude
vedendenněa obsahujezejména:
- údajeo převzetístaveniště,
zahájeníprací
_ údajeo počasí
a o teplotě
_ údajeo postupuprováděnýchpracís jeho odůvodněním
_ přerušení
nebozastavenípracísjeho odůvodněním
údajeo výskytuspodnívody' údajeo čerpání
'údaje o výzvě ke kontrole prací,kterébudou zakryty nebo dalšímpostupempťacíse stanou
po ýzvě
nepřísfupnými,
kontrolyobjednatele
následující
_ veškeré
kterémajínepřízniý vliv na plynulýpruběhpracía plněnísmluv
skutečnosti'
_ odchylky od dokumentace_ zdůvodnění
a všechnaujednánímezi áotovitelem a objednatelem,
pracíneobsažených
v dokumentaci
kteráse stalapři prováděníprací'důvodypro provedení
_ požadavkyobjednatelezvlášťpokud jde o odstraněnizávad a lhůty' ve kteých mají bý
Přitomje třebavŽdypřipojit stanoviskozhotovitele.
odstraněny.
_ záznamyo provedenýchkontrolách stavbyorgány státnísprávy
_ závaŽnéudálosti pro práce a škodyzpůsobené
povětmostnímivlily a živelnýmipohromami,
jednouza ýden předatobjednateliprupiszaznamuv deníku.NebudeZhotovitelje povinennejméně
li objednatelsouhlasits obsahemzáznamu,je povinensdělitpísemněsvénámitkyZhotovitelido pěti
pracovních
dnůode dnedoručení
zaznamu,jinak se má za to, Že s obsahemzáznamusouhlasí.

9.2

Stavební
deníkdle předchozího
odstavcesmlouly povedeodpovědnáosobadle čl.VIII. odst.8.7
písm.d). V případězměny osoby ňotovitelem pověřenék vedenístavebního
deníkumusíbý tato
skutečnost
bezodkladněuvedenave stavebním
deníku.
Zhotovitelje povinenuložitprůpisdenníchzáanamílve stavebním
deníkuoddělené
od originálutak'
aby byl k dispozici v případěztráý či zničení
originálu stavebního
deníku.Stavebnídeníkmusíbý
uloŽentak,aby byl vždyokamžitěk dispoziciobjednatelia orgánustátníhostavebního
dozoru.

9.4

Dennízáznamyse do stavebního
deníkuzapisujítak, žese píšído knihy s očíslovanými
lisý jednak
pevnými,jednat peďorovanýmipro dva oddělitelnéprůpisy.Peďorovanélisý se očíslují
shodně
s lisý pevnými. Denní zžtznamyoprávněná osoba zapisuje čitelněkaždý den' kdy byly práce
provedenynebo kdy nastalyskutečnosti'
kteréjsou předmětemzápisu.V denníchzáznamechnesmi
bý vynechánavolná místa.
X. Staveništěa jeho zaíízení

1 0 . 1 objednatelprotokolárněpředá Zhotovitelistaveništěvčetněmístapro prováděnídílanejpozdějido

termínudle čl.IV. odst.4'2 smlouvy.o předánístaveništěobjednatelemzhotovitelibude sepsán
písemnýprotokol' kteý bude lyhotoven ve dvou stejnopisech,bude podepsánoběma smluvními
stranamia každásmluvnístranaobdržípojednomstejnopise.
Při předánístaveništěbude objednatelemprovedenopředánídokladůo staveništi.Současně
budou
zhotovitelipředáno1 paréprojektové
podoběa 1 parev elektronické
dokumentace
v listinrré
podobě.

v'
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Staveništěm
se pro účelysmlouly rozumímístourčené
k prováděnídíladle smlouvya dalšípozemky
povolenía smlouvy.Staveniště
ve smyslu podmínekstavebního
a prostoryurčené
bude v}'rnezeno
protokolemo předánístaveniště.
Při předánístaveniště
budeobjednatelem
urěenzpůsobnapojenína
zdrojvody' elektřinyapod.
10.2 Zhotovitel se zavazuje zachováyaÍna staveništičistotua pořádek. Zhotovitelje povinen demě
odstraňovatna své nríkladyodpady a nečistoývzrrikléjeho činnostíči ěinnostítřetíchosob na
jejich pronikátrímimo staveniště.
staveništi,
techniclcýmiěijinými opatřenímizabraňovat
Zhotovitel
pokynypoámího dozorua dozorubezpečnosti
práce.
se dále zavazujedodržovat
předmětu díla na staveništiýhradní
l0.3 Zhotovitel bude mít v pruběhu rca|izacea dokončoviíni
odpovědnost
za:
a)
b)

c)

Zajištění
bezpeěnostivšechosob oprávněnýchk pohybuna staveništi,
udržování
staveniště
předchrízení
v uspořádaném
stavuza účelem
vzniku škod;
zajištěníveškeréhoosvětlenía zÁbran'potřebnýchpro pruběh prací,bezpečnostních
a
dopravníchopatřenípro ochranustaveniště,
materiálůa technikyvnesenýcháotovitelem na
jakoži odpovědnostza zajištění
staveniště,
opatřenípro zabezpeěení
bezpečnosti
silničního
provozu v souvislostís omezenímispojenými s realizací dí|a a zz osazenípřípadného
dopravního
značení
včetnějehoúdržby
a čištění;
provedeníveškeých odpovídajících
úkonůk ochraněživotníhoprostředína staveništii
mimo ně a k zabráněnívzrrikuškodznečištěním,
hlukem,nebo zjiných důvodů
vyvolaných
provozníěinnostízhotovitele,likvidaci a uskladňováníveškerého
a způsobených
odpadu,
při činnostizhotovitele,v souladus právnímipředpisy'
vznikajícího

10.4 Zltotoviúďpo celou dobu realizace'ófla zodpovídáza zabezpečeni
staveniště
dle podmínekvyhlášky
Ceskéhoúřadu:bezpeěnostipráce. Zhotovitel v plnémíře zodpovídáza bezpeěnosta ochranuzdraví
'
všooh.osobv prostofl'ttaveniště.drzabezpeěíjejich lybavení ochrann1fmipracovnírni'pómůckami.
Dále se áotovite| zavazlje dodžovathygienické
předpisy.
l0.5 Zhotovitelzajišťujepřípravustaveniště,zařizeni staveniště,
veškeroudopravu,skládku, případně
mezideponiimateriálu,včetnězajištění
energiía médiípotřebnýchk prováděníprací'na vlastníílčet'
Týo nákladyjsou součástí
ceny.
l0.6 Zhotovitelse zavazuje'bez předchozíhopísemného
souhlasuobjednatele,neumístitna staveniště,
jeho zaíízení
jakékolireklamnízařízení,aťjiŽ vlastníči ve
či prostoryse staveništěm
související
vlastnictvítřetíosoby.

XI. Podmínkyprováděnídíla
I 1 . 1 Zhotovitelbude sým jménemprojednávata hradit náklady vyplývajícíz projednanýchzáleŽitostí

přímosouvisejících
při realizacidílaa dokončení
sjeho činností
stavby'kteréjsouvjeho kompetenci
a za kteréplně odpovídá,a to zejménaodklizení,odvoz a meškodnění
všechodpadů,
kterévmiknou
při realizaci di|a, zábory pozemků,užíváníveřejnýchploch a překopy komunikacívčetnějejích
uvedenído původního
stavu,spolupráces objednatelem
ve věci předánípozemků,
zeleněa ostatních
ploch,řešenízpůsobuodstranění
zaviněnýchškod,kterézpůsobí
na majetkufuziclcýcha právnických
osobv průběhudílaapod.

t1.z Zhotovitelje povinenzajistit a financovatveškeré
prácea neseza nézÁrukuv plném
subdodavatelské
rozsahudle smlouly.

I 1 . 3 Zhotovitelje povinen předložitobjednatelina ákladě v.ýay objednatelepísemnýseznamvšech
sých subdodavatelů,
kteří budou pro zhotoviteleprovádět ěást díla dle smlouly, a to do sedmi
strana
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kalendářních dnů od vyzvání objednatelem. Tito subdodavatelébudou lymezení obchodní firmou
nebo názvem, identifikačnímčíslema sídlemnebo místempodnikání.
ll.4

Zhotovitel zodpovidá za Ío,ževeškerédodávky bÚdou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové
dokumentaci' zodpovídá za kvalitu pouŽitéhomateriálu, kteý musí odpovídatpříslušnýmprávním a
technicko.dodacím předpisům a zabezpečíkontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít
k záměnám. Veškeý materiál lystavený namríhánímusí mít příslušnéosvědčenío jakostr a
způsobilosti'resp. at€ s t. Nebudou-li $ao doklady předány zhotovitelem v originálu, musí bý jejich
kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědnéosoby dle čl. V[I. odst. 8'5 písm. d)
smlouvy. Bez písemnéhosouhlasu objednatele nesmí bý použity jiné materiály, technologie nebo
změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručíza to, že při rea|izací
díla nepoužiježádný materiál, o kterémje v době užitíznámo, žeje škodlivým. Všechny materiály a
výrobky pouŽiténa stavbě musímít vlastnosti stanovenév $ 156 stavebníhozákona.

11 . 5 Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveništědo dobyjeho řádnéhopředání objednateli proti kádeži
a vandalismu.

qýstavbyna
11.ó Zhotovitelna sebepřejímázodpovědnosta ručeniza škodyzpůsobené
všemiúčastníky
po
převzetí
zhotovovaném
díle celou dobuýstavby, tm. do
dílaobjednatelem
bez vad a nedodělků,
stejnětak za škody způsobené
svou činnostíobjednatelinebo třetí osobě na majetku,tzrr.,že
v případějakéhokolivnarušeníči poškozenímajetku (např. vjezdů'plotů'objektu,prostranství,
inženýrshých
sítí)je zhotovitelpovinen bez zbýečného
odkladututo škoduodstranit,a nenili to
možné,
tak finančněuhradit.
11.7 Zhotovitel je povinen v průběhureal.izacedíla zanéstdo projektovédokumentaceskutečného
provedeníveškeréodchylky a úprary od navrženého
technickéhořešenídíla. veškeréčásti
projektovédokumentace''skutečného
provedeníbudou oanačeny
textem,,Dokumentace
skutečného
jménem
provedenf.'názvem, resp.
áotovitele, otiskem autorizaěníhoruzítkaa podpisemosoby
.!-i:
odprr:vědné
za vedenístavbydle čl.Vm. odst.8.7písm.d) a datem.
ll.8

je
Práce a korrstrukce,které budou v dalšímpostupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými,
objednateloprávněnprověřit. Kjejich zakýí musídát zástupceobjednatelepísemnýsouhlasve
qýnry zhotoviteledle ustanovení
stavebním
deníku.Toto prověřeníprovedeobjednatelpo obdržení
čl.XI. odst.i l ' 12 tétosmlouw.

11.9 Zhotovitelbude informovatobjednateleo stavu rozpracovaného
díla na pravidelnýchporadácha
kontrolníchdnech,kterébudezhotovitelorganizovatdle vzájemněodsouhlaseného
plánu a případně
dle potřeby. Na těchtoporadácha kontrolníchdnechbude přítomnaodpovědnáosobadle čl.V[I.
odst.8.7písm.d).
jeho provedení
11.10 Vyvstane-liv průběhuprováděnídílanutnostupřesněnízpůsobu
(věetněpoužívaných
materiálů),zavanlje se zhotovitelneprodleněsi lryŽádatpředchozípísemnýsouhlasči
stavebních
pokynobjednatele.
povinnostzhotoviteledle článkuVIII. odst.8.8tétosmlouvy.
Tímnenídotčena
je povinenzabezpečit
l l.l l Zhotovítel
účast
sých pracovníků
na prověřovánídodáveka pracízhotovitele,
kteréprovádíobjednatela zajistíneprodleněopaťeník odstrarrění
výknuýh závad a odchylekod
projektovédokumentaceprováděnídíla. Při provádění zaktyvaných částídíla je povinností
áotovitele písemněa prokazatelněvyzvat objednatelekjejich převzetípřed zakr'tim v předstihu
alespoňpěti pracovníchdní.V případě'žeobjednatelkontroluprovedenýchčástídílaneprovede,
má
se za to, žese zakýím souhlasí.Zhotoviteluvedetuto skutečnost
do stavebního
deníku.Nesplní-li
zhotovitelpovinnostinformovatobjednatel€ o zakťyváničástídíla,je povinenna žádostobjednatele
odký práce, kteréby|y za|cyty,nebo kterése staly nepřístupnými'na svůjnáklad.
11'12 Naprogramování
a nastavenífunkěnostijednotlivýchsystémů
technologic$ch zařizenije součástí
plněnídle tétoSmlouvy a bude provedenona základě předchozíana|ýzypotřeb objednatelea
následného
objednatelem
schváleného
návrhuvlastností,
funkčnosti
a podobytěchtosystémů.
stÍana
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postupy prací a použitémateriály, pokud nebudou
l l.13 objednatel si lyhrazuje právo odsouhlasit r,eŠkeré
použity materiály a postupy uvedené r,projektové dokumentaci. JeJi v zadávací dokumentaci
definován konkrétní l"ýrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální
poádovaný standard.

XII. Předáni a převzetídí|a
1 2 . l Zhotovitelse zavazujeřádně protokoláměpředatdílo objednatelinejpozději v termínudle čl.IV'
odst.4.1 smlouvy.
předmětuplnění,včetněvyklizenístaveniště,
12.2 Kompletnímpředánímdílase rozumíúplnédokončení
předánídokladů
toutosmlouvou,zejména
a splněnívšechdalšíchpovinnostíáotovitele stanovených
v předávacímprotokolu'Zhotovitelse
dle smlouly' včetněpotvrzenítěchtoskutečností
objednatelem
zavazujek datu zahájenípředpřejímekdokončitdílo do stavu, kteý umožníověřit funkěnosta
parametryjednotlivýchčástía systémů
díla.Nejpozdějina posledníden provedenídíla,resp.jeho
části,svolá zhotovitel přejímacířízení.Na předávacířizeni přizve áotovitel objednatele,a to
písemným
omámením,kterémusíbý doručeno
objednatelialespoňpět pracovních
dnůpředem.

tz.3 K předánídít4 resp.jeho části,ňotovitelem objednatelidojde na ákladě předávacíhořízení,a to

.i..:íi:

předávacíhoprotokolu(ehožsoučástí
pokudje to
formoupísemného
bude i příslušnádokumentace,
stanovenotoutosmlouvoučipokudje to obvyklé)'kteý budepodepsánoběmasmluvnímistranami.
Vypracováníprotokoluzajistíáotovitel.
plněnízhotoviteledle tétosmlouly a průkazem
Součástí
řádnéhoprovedenídílačijeho ěástije také
organizace,provedenía doloŽeníúspěšných
ýsledků potřebnýchindividuálních,komplexních'
garančních
zkoušek díla a organizacezkušebníhoprovozu dle požadavkůobjednatelea dle
požadavkuorgrínů
státníhostavebního
dohledu'příp.jiných orgánůpříslušných
ke kontrolestaveb.
Prováděnídohodnuýchzkoušekdílačij ehoěástise řídí:
a)
toutosmlouvou,
podmínkamistanovenýmiČSNa EN,
b)
projektemzpracovanýmna dílo,
c)
d)
obecně závaznými metodikami a doporučenímilýrobců komponentůa techno|ogií
pouŽiýchpři qi'stavbě,
platnýmČSN.
neodporují-|i
Předávacíprotokol musíobsahovatalespoňpředměta charakteristikudíla,resp.jeho části,místo
provedenídíla,soupis zjištěnýchvad a nedodělkůdílastanovenýchzhotovitelemči objednatelem,
v1,jádřeníZhotovitele k vadám díla výčeným objednatelem,lhůý pro odstraněnívad díla,
jakosti dílaajeho částí,
zhodnocení
dohoduo lhůtácha opatřeních
k odstranění
vad a nedodělků
díla
poŽadovaných
pracích,případnoudohoduo slevě z ceny,
čijehočásti,zžnnamo nutnýchdodatečně
stanoviskoobjednatele,zda dílo přejímá ěi nikoli, a soupis příloh. Předávacíprotokol bude
vyhotovenve třech stejnopisech,z nichžjeden obdržízhotovitela dva objednatel.Každýstejnopis
budepodepsánzástupcismluvníchstrana má právnísíluoriginálu.

12.4 V případě,Že je objednatelempřebíránodokončené
dílo, skutečnost,
Že díloje dokončenoco do
jakosti, kompletnostia schopnostitrvaléhouŽívríní,
množství,
prokazujeásadně áotovite| a za tím
předkládánezbytné
písemné
účeletn
dokladyobjednateli.
ZhotoviteldoloŽi objednatelipřed zahájenímpředávacíhořízeníúplnýseznamvšechpředávaných
provedení,
dokladů,dokumentaciskutečného
stavebnídeník,deníkvícenákladů,
veškeráosvědčení
o zkouškách a certifikaci použiých materiálů a ýrobků, revízní zprávy zaÍízeni
komplementovaných
do díla'protokolyo provedenítlakoqÍchzkoušekpotrubía zkoušekzhutnění
zásypů'návodyk obsluzea údrŽbědíla,dokladyo ověřenífunkčnostidodanýchzařízení
k provedení
podle
projektové
díla a dodávek
dokumentacea platnýchprávníchpředpisů,návrhy provomích
řádů' dále doklad o zabezpeéení
likvidace odpadův souladu se ákonem č. 185/200l Sb.' o
odpadecha o změněněkteýh dalšíchzákonů,v platnémmění a dalšídokladyprokazujícísplnění
podmínek,které si stanovily v rrímci stavebuíhořízení orgány a organizace.Dokumentaci
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provedenídíla a návrhy provozníchřádů je povinen zhotovitel předat ve dvou
skutečného
podoběve formátech,kteréje
podoběa vjednom lyhotovenív elektronické
ryhotoveníchv tištěné
*.doc,
*.xls'
*.dwg
*.pdf.).
a
Zhotovitelje současně
objednatelzpůsobilýpřijmout (tj. formáý
povinenpři zahájenípředávacíhořízenípředloŽitobjednatelidoklady prokazujícísplněníávazku
zaměřenípolohystavby'
zhotoviteledle ěl. xXI. odst'2l.l tétosmlouly a dále geodetické
l2.5 V případě,že se při předávanídílaobjednatelemprokáže,žeje zhotovitelempředávánodílo,které
bude
nese vady nebo nedodělky,neníobjednatelpovínenpředávanédílo převzít.Tato skutečnost
uvedenav předávacímprotokole.Po odstraněnívad nebo nedodělkůdíla čijeho části,pro které
objednatelodmítl od zhotoviteledílo převzít,se opakujepřejímacířízeníanalogickydle tohoto
předávacímuprotokolusepsándodatek,ve
článkusmlouvy.V takovémpřípaděbude k původnímu
pro předávací
náležitostistanovené
kterémbude uvedenopřevzetídíla.Dodatekobsahujeveškeré
protokolv tomtočlrínku
šmlouly.
kterékolize smluvníchstrarrod smlouvybude analogickypoužitoustanovení
12.6 Pro případodstoupení
článkuXtr. tétosmlouvy.
dílo je považovánovyzkoušené
dílo áotovené v rozsahu,o
I2'7 Za řádně provedenéa dokončené
je
parametrech
a s vlastnostmistanoven:imi
toutosmlouYou,které bez vad a nedodělků,
k němužje
Zhotovitelemdodána dokumentace,tj. dílo kompletnía funkčnía splňujícíjakostnía funkční
parametrystanovené
smlouvoua řádněpředané
objednateli.
12.8 Vadou se pro účelytéto smlouly rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrechdíla,
stanovenýchprojektem díla, smlouvou a obecně zÁvaznýmipředpisy. Nedodělkem se rozumí
práceoprotiprojektustavbya podmínlcím
nedokončená
smlouvy.
I2.9 Zhotovitelje povinenv přiměřenélhůtěodstranitvady nebonedodělky'i kdyžtvrdí'žeza uvedené
vady a nedodělkydílaneodpovídá.
Naklady na odstranění
těchtovad a nedodělkůneseáotovitel, a
ťo až.'db''účinnŤnšti,
dohody snhornÍdr stran o jejich úhradě nebo do právní trroci roáodnutí
příslušného
soudu ve věci úhradytěchto nákladů.Nepřistoupí.liáotovitel k odstraňování
vad a
pokusu o předánídíla
nedodělkůdíla nejpozdějido desetipracovníchdnůode dne neúspěšného
zhotovitelemobjednateli,je objednateloprávněnpostupovatdle článkuXV. tétosmlour,y.
l2.l0 Zhotoviteljepovinenvyklidit venkovníi vnitřníprostory,kde se díloprovádělo,a to do předánídíla
Budovy a pozemky,
objednateli,na svénáklady a provéstúklidvčetnělikvidacezařízenístaveniště.
jejichž úpraly nejsou součástíprojektovédokumentace,ale budou prováděnímdíla dotčeny,je
prováděnídílado předchozíhostavu,
zhotovitelpovinenuvéstpo ukorrčení

XIII. Smluvnípokuta a úrokz prodleni
l3.l

Smluvnístranyse dohodly,Žev případěporušení
ustanovení
článkuIV. odst.4'l neboodst.4.2 nebo
článkuVIII. nebov případě,žezhotovitelbudev prodlenís poskytnutím
součinnosti,
k nížjepovinen
podlesmlouvy,je objednateloprávněnuplatnitvůčiňotoviteli ve smysluustanovení
$ 2048 a násl.
zákona č. 89/2012sb.' oběanslcýzákoník,smluvnípokutu ve \.ýši0'02 % (slovy: dvě desetiny
procenta)z cenyvčetněDPH' ato zakaždýdenprodlení.

t3.z Smluvnístranyse dohodly,Žev případěporušení
ustanovení
čl.Vtr. odst.7.2 nebočl.V I. odst.8.2'

8.3'8.4'8.5'8.7'8.8' 8.9'8.12'8.14'ěl. XI. odst.11'3smlouvyáotovitelemje objednatel
oprávněn
uplatnitve smyslu ustanovení5 2048 a násl. zákona č. 89/20|2 Sb.' občanshýákoník, smluvní
pokutuve ýši l.000'- Kč (sloly: tisíckorunčeslcých),
porušení
ato zakaždé
smlouvyzvlášť.

1 3 . 3 Smluvnístranyse dohodly'žev případěporušení
ustanovení
ěl. IX. odst.9.2 nebočl.XXI. odst.2l.l
je
nebočl.XX. srnlouly zhotovitelem objednateloprávněnuplatnitve smysluustanovení$ 2048 a
násl. zákona ě.89/20|2 Sb., občanslcý
zákoník,smluvnípokutuve \.ýši5'000'-Kč (slovy:pět tisíc
korunčeslcých),
porušení
a to za každé
smlouly zv{ášť.
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písemnáqýzva
13.4 Smluvnípokutaje splatnádo třiceti dníod data'kdy byla povinnéstranědoručena
kjejímu zaplaceníze strany oprávněnéstrany,a to na úěetoprávněnéstranyuvedenýv písemné
právo oprávněné
l"ýzvě.Ustanovením
o smluvnípokutěnenídotčeno
stranyna niíhraduškodyv plné
!yši.
1 3 . 5 Smluvnístrany si sjednávánípro případprodleníkterékolivsmluvnístrany s plněnímpeněžitého
závazku d|e smlouly úrokz prodleníve výši 0'02 % (sloly: dvě desetinyprocenta)z neuhrazené
ěástipeněžítého
závazkl, ato za kaŽdýdenprodlení.
XIV. odstoupeníod smlouvy
1 4 . 1 Smluvnístranyse dohodly,žemohouod smlouvyodstoupitv případech,kdy to starroví
ákon, jinak
porušenísmlouly. odstoupeníod smlouly musí bý provedenopísemnou
v případěpodstatného
formoua je účinné
okamŽikemjeho doručení
druhésmluvnístraně'odstoupenímod smlouvyse tato
projevuvůlesměřujícího
smlouvaod okamžikudoručení
k odstoupeníod smlouvydruhésmluvní
straněruší.
porušením
14.2 Smluvnístranytétosmlouly se dohodly,žepodstatným
smlouvyse rozumízejména:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
c)
h)
i)

jestližese zhotoviteldostanedo prodlenís prováděnímdodávky díla,aťjiŽ jako celku či
jeho jednotlivýchěástí,ve vztahuk termínům
prováděnídíladle ělankuIV. smlouly' které
budedelšíneŽ90 kalendářních
dnů;
jestliŽe zhotovitelopakovaněporušíshodnýmzpůsobemjalcýkoli svůjávazek (např. ěl.
XI.)' kteý vyp|ýváze smlouly nebojestližezhotovitelopakovaněporušípovinnosti,které
vyplynulyz následnýchjednáníobousmluvníchstranpři plněnísmlouly;
jestližezhotovitelpo.dobudelšíneŽ 60 kalendářníchdnípřerušilpráce na provedenídílaa
'nejednáse.o,'př{pad
přerušení
prováděnídíladle ělánkuIV. odst.4.7 smlouvy;
jestliŽezhotovitelřádně a včasneprokáŽetrváníplatnéa účinné
pojistnésmlouly dle článku
Xx. tétosmlouly čijinak poruší
ustanovení
článkuXX. smlouly;
jestližebude áotovitelem podánnávrh na prohlášení
konkurzuna svůjmajetekve smyslu
jeho řešení(insolvenční
ustanovenízákonač. 18212006
Sb., o úpadkua způsobech
zákon-;'
v platnémmění (dále jen ,,insolvenční
zákon..)nebo bude prohlášenkonkurz na majetek
Zhotovitelena základě návrhu věřitele zhotoviteleči bude na základě roáodnutí soudu
ustanovenpředběžnýsprávcekonkurznípodstatypro zhotoviteleve smyslu insolventního
zákona, nebo bude zhotovitelempodán návrh na lyrovnání ve smyslu ustanovení
insolvenčního
zákona;
zhotovitelvstoupildo likvidace;
zlrotoviteluzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části,na ákladě které
převedl, resp. pronajal,svůjpodnik ěi tu jeho část'jejížsouěástíjsou i práva a závazky
z právníhováahu dle smloulry,na třetíosobu;
objednateljev prodlenís úbradou
fakturza dílodle tétosmlouvyo vícenež30 dní,
Zlrotovitelřádně a včasneprokážetrváníplatnéa účinné
bankovnízáruky či bankovních
záruk dle čl.XXI. smlouvyčijinakporušení
ustanovení
čl.XXI. smlouvy.

14.3 V případěodstoupeníod tétosmlour,yáotovitelem provedousmluvnístranynejpozdějido šedesáti
dnůode dne účinnosti
odstoupení
od smlouvy inventarizaciveškeýchvzájemnýchplněnídle této
smlouly k datu účinnostiodstoupenízhotoviteleod smlouvy. Závěrem tétoinventarizacebude
lyčíslení:částky součtudílčíchplateb ceny za provedenídíla dle tétosmlouvy objednatelem
zhotoviteli; ěástky ceny věcí'kterézhotovitelk provedenídílaúčelně
opatřil a kterése staly k datu
účinnosti
odstoupení
od smlouly souěrístí
díla,a to v cenáchdle tétosmlouly, kdy za áklad ýpočtu
budoubrányjednotkovéceny dle nabídkyzhotovitele.Smluvnístranyjsou si povinnyvyplatitshora
uvedené
částky,včetněpřípadnýchpříslušenství,
nejpozdějido třiceti dnůode dne doruěenípísemné
oprávněné
smluvní
strany
k
úhradě'
ýary
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provedousmluvnístranynejpozdějido šedesáti
t4.4 V případěodstoupení
od tétosmlouly objednatelem
dnůode dne účinnosti
odstoupeníod smlouvy inventarizaciveškeýchvájemných plněnídle této
smlouly k datu účinnostiodstoupeníobjednateleod smlouvy. Závěrem tétoinventarizacebude
částkysoučtudílčichplateb ceny za provedenídíla dle tétosmlouvy objednatelem
vyčíslení:
zhotoviteli;částky'o kterou se objednatelobohatilk datuúčinnosti
odstoupení
zhotovováním
díla;
jako součetskutečně
částkaobohaceníobjednatelebudeurčena
provedenýchpracídle položkového
rozpoětustavby.Smluvnístranyjsou si povinnyvyplatit shora uvedenéčástky,včetněpřípadných
příslušenství,
písemné
nejpozdějido čtyřicetidnůode dne doručení
smluvnístrany
ýzrry oprávněné
k úhradě.

14.5V případěodstoupeníod smlouvyze stranyobjednatelevmiká objednatelivůěizhotovitelinárok na

(tj. nakladůlynaloženýchobjednatelem
úhraduprokázanýchvícenákladů
nad cenu)r1nraložených
na
dokončení
dílaa na úhraduztrát vzniklýchprodloužením
termínudokončení
díla.Nrírokobjednatele
účtovat
zhotovitelismlur.níookututímnezaniká.
XV. Adresy pro doručování

15.l Smluvnístranytétosmlouvyse dohodlynásledujícím
způsobemna adresepro doručovríní
písemné
korespondence:
je: Muzeum Sokolovp.o.Karlovarského
a) adresapro doručování
objednatele
V,taje,Zámecká1,356
0l Sokolov
b) adresapro doručování
zhotoviteleje: Prokopská40' PříbramVI,26l 01.
l5.2 Smluvní strany se dohodly,::Žev případězměny sídla či místapodnikání,a tím i adresy pro
písernir{riďqÚooovat
',:l'.l.,. doručov-ání;.lbudou
o tétoskutečnosti
bez zbytečného
odkladudruhousmluvni
stranu.

X\rI. Nebezpečí
škodyna věci a přechod vlastnickéhopráva
1 6 I.

Zhotovitelnese od doby převzetístaveniště
do řádnéhopředánídílaa řádnéhoodevzdánístaveniště
objednateli
nebezpečí
škodya jinénebezpečí
na:
a)
b)

dílea všechjehozhotovovaných'
obnovovaných,
upravovaných
ajiných částech'
plochách,případněobjektechumístěných
na staveništia na okolníchpozemcích,či pod
staveništěm
nebotěmitopozemý, a to od doby převzetístaveniště
do řádnéhopředánídíla
jako celku a řádnéhoodevzdánístaveništěobjednateli,pokud nebude v j ednotlil.ých
případechdohodnutoj inak.

16.2 Zhotovitelnesedo doby řádnéhoprotokolámího
předánídílaobjednate|inebezpečí
škodyvyvolané
pouŽitímvěcí, přístrojů,strojůa zařízeníjím opatřenýmik provedenídíla ěi jeho části,kterése
z důvodusvé povahy nemohoustát součástí
či příslušenstvím
díla a kteréjsou, či byly použiý
k provedení
díla,kteými jsou zejména:
a)
b)
c)

provozního,
zařízenístaveniště
ýrobního čisociálníhocharakteru;
pomocnéstavebníkonstrukcevšehodruhu nutnéči použiték provedenídíla čijeho ěásti
(např.podpěmékonstrukce,lešení);
ostatníprovizomíčijinékonstrukcea objeký použité
při prováděnídílaěijeho části.

16.3 Zhotovitelnesenebezpeěíškodyajiná nebezpečí
na všechvěcech'kteréáotovitel sám čiobjednatel
opatÍi|za účelem
provedenídílačijeho části,a to od okamžikujejich převzetí(opatření)do doby
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předánídíla,popř. u věcí,kteréje zhotovitelpovinenvrátit,do dobyjejich vrácení.Zhotovitelrovněž
odpovídáobjednateliza škoduzpůsobenoujeho
činností
v souvislostis plněnímsmlouvy.
16.4 objednatelje vlastníkemáotovovanéhodílaa všechvěcí,kteréáotovitel opatřil k provedenídíla'
od okamžikujejich zabudovánído díla.Při uzaviránismluvníchvztahůohledněkoupě věci, kterou
zhotovitelopatřujek provedenídíla,nenízhotoviteloprávněnsjednatqýhraduve smysluustanovení
ákoník.
$ 2132anásl' zákonaě.89/20|2 sb.' občanský
.

1ó.5 Veškerévěci, podklady a dalšídoklady,kterébyly objednatelemzhotovitelipředánya nestalyse

součástídíla, zůstávajíve vlastnictvíobjednatele,resp. objednatelzůstáváosobou oprávnénou
kjejich zpětnému
převzetí'Zhotovitelje objednatelipovinengrto věci, podkladyči ostatnídoklady
vrátit na výzvu objednatele,a to nejpozdějike dni řádnéhopředánídíla, s ýjimkou těch, které
prokazatelně
a oprávněněspotřebovalk naplněnísých závazkůze smlouvy.
XII. M|čen|ivost

Smluvnístrany se zavazlli, Že během platnostitétosmlouly nezpřístupní
ádné třetí stranějakékoliv
informace,kterébyly v souvislostis plněnímdle smlouvy poslq/fuutymezi smluvnímistranamia maií
důvěmýcharakter.Tato povinnostse všaknevztahujena:
a)
b)

informace,najejichžzpřístupnění
se smluvnístranydohodly;
jakékolivsděleníučiněné
smluvnímstraniíÍn,
zásfupcům
jejichžzrralost
nebozaměstnancům,
takol.:ýchtoinformacíje nezbytnák řádnémuplněnítétosmlouvy;
c)
každouinformaci, která byla dostupnáveřejnosti se souhlasemstrany,od nížpochází,nebo
se stalaveřejnýmmajetkemjinak neŽporušením
tétosmlouvypřijímající
stranou;
d),^. každollinformacizískanoupřijímající
stranouod třetístranybez povinnostimlčenlivosti;
e,/..'.'.l.informace,kteréjeobjednatelpovinenposkýovatnazákladěplatnýchprávníchpředpisů;
\l^tfl, .
inťormace'kteréposkytneobjednatelsvémP]6i2bváteli,.
inform4ce,kteréposkýne objednatelnebo zhotovitel oprávněnýmosobrím(čl. XX .
d..
smlouvy).
) II. Pojištění
18.1 Zhotovitel prohlašuje,žeje pojištěnpojistnousmlouvoupro případpojistnéudálosti související
s prováděním
díla'a to zejménaa minimálněv rozsahu:
(i) škodyna majetkuzpůsobené
komukoli při realizaci díla dle smlouvy,a to v rozsahu,,ALL
zuSK.., a to jak na staveništi'tak i v místech,kde jsou jednotlivévěci a zařizení'kteréNoří
předmětdíla'uskladněnyčimontovány
a to na pojistnoučástkuodpovídající
minimálnícenědíla,
(ii)

pojištění
odpovědnostiza škodyzpůsobené
činností
zhotovitelepři prováděnídíla,

a to na pojistnoučástkuminimálně5'000.000,-Kč (slovy:Pět miliónůkorunčeshých).
Pojištěníodpovědnostiza škodymusíký rizika vyplýající z činnostivšechúčastníků
qýstavby,
včetněsubdodavatelů'
l8.2 ZhotovitelpředloŽía předá objednatelikopie platnýcha účinných
pojistnýchsmluvdle ělrínkuXX.
odst. 20.1 smlouly nejpozdějido sedmi kalendářníchdnůode dne podpisu tétosmlou\T, a to
společně
s doklademprokazujícímzaplacenípojistného
na obdobíode dnezahájeníprováděnídílado
dne jeho řádnéhopředáníobjednateli,eventuálněpotvrzenímpojištbvacíhotstauu o zap|aceném
pojistnémna toto období'
-Zhotovitelse dále zavazujeřádně a včasplnit veškerézávazý z těchto
pojistnýchsmluvpro něj plynoucía udržovat
pojištění
dle ustanovení
článkuXX. odst.20.1smlouw
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XX. odst.20.1 smlouvy
po celou dobu plněnídíla' V případěániku pojistnésmlouvy dle člrínku
uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi kalendářníchdnůpojístnousmlouvu alespoňve stejném
rozsahu a tuto předložívkopii objednatelinejpozdějido tří kalendářníchdnů ode dne jejího
pojistnéhona obdobíode dne uzavření
zap|acení
uzavření,a to společněs doklademprokazujícím
pojistnésmlou\y do dne řádnéhopředánídíla objednateli,eventuálněpotvrzenímpojištbvacího
pojistném
na totoobdobí.
ústavuo zaplaceném

XIX. P|atebnístyk
na základě smlouvy budou probíhat
l9.1 Veškeréplatby mezi smluvními stranami uskutečněné
v
záh|avi
smloury, nelrypýáJi z některého
prostřednictvím
uvedených
účtů
bezhotovosírě
jinak.
ustanovení
tétosmlouly
za provedenouřádně a věas,pokudke dnijejí
na základěsmloulyje považována
19'2 Platbauskutečněná
jedné
peněŽní
prostředky
smluvnístranyve prospěchúčtudruhé
z
úětu
odepsány
splatnostibudou
smluvnístrany'
v áhlaví smlouvy
l9.3 Smluvnístrany se dohodly,že v případězměny bankovníhospojeníuvedeného
odkladudruhousmluvnístranu.
bez zbýečného
informovato tétoskutečnosti
budoupísemné
XX. Oprávněnéosoby
z0)
:

dodatkůke smlouvě,budou
mezi smluvnímistranamiv rámci smlouly, s ýjimkou uzavíraní
Jednátrí
probíhatprostřednictvímnížeuvedenýchoprávněnýchosob. Uzavíratdodatkyke smlouvěmohou
pouze oprávněníástupci smluvníohstran uvedenív záh|avísmlouvy, popř. osoby, kterése stanou
jejichnástupci.

20.2 Kterákoliv ze smluvrríblistranje opnávněnaučinitzměny ýkající se oprávněnýchosob. Změny
ýkající se oprávněnýchosob jsou úěinnéode dne, kdy budou písemněoznámenydruhésmluvní
straně'Početoprávněnýchosob Zhotovitelenesmív jednomokamžikupřesáhnoutdvě osoby.Počet
dvě osobyu kaŽdéze tří níŽe
oprávněnýchosob u objednatelenesmívjednom okamžikupřesiíhnout
za ni jednatpouzejedna osoba
uvedenýchkategorií.JeJi oprávněnouosobouosobaprávnická,mlůŽe
ýzická.
ve věcech:
oprávněnéosobyobjednatele
Ing.Michael Rund
a)
b)
Jiří Loskot

oorávněné
osobvzhotovitele:
u)
ng. uártin Šefma
XXI. Spo|ečnáustanovení
zI '|

Pokud nenív předchozíchčástechsmlouly uvedenoněcoj iného,vztahují se na ně příslušné
články
společných
ustanovení
smlouly'

21.2 Smluvnístranyse dohodlyna tom,žejakákoliv peněžitáplněnídle smlouly jsou řádně včassplněna,
pokud byla příslušnáčástkaodepsánaz účtupovinnéstranyve prospěchúčtuoprávněnésmluvní
stranynejpozdějiv poslednídensplatnosti.
2I.3 Smluvnístranyse dohodly,žev případěneplatnostineboneúčinnosti
některého
ustanovení
smlouvy
nebudoudotěenaostatníustanovenísmlouvy,resp' v případězániku právníhovztahu založeného
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v platnostia účinnosti
i nadále ustanovení,
z 1ejichŽpovahylyplývá' Že
touto smlouvou'zůstávají
toutosmlouvou
majízůstatnedotěenaziínikemprávníhovaahu zaloŽeného
se smlouvouse smluvnístranyvŽdy pokusío smírné
řešení.
Nedojde.li
spory souvisejících
21-4 Případné
přísluŠnými
rozhodne
o
sporu
věcně
a
místně
soud
České
republiky.
k takovému
řešení,
touto smlouvou se budou řídit
21''5 Smluvnístrany smlouly se dohodly' Že právní vztahy zaÍožené
)
právnímřádem České
republiky.
2l.6

písemnýrai
a
Tuto smlouvulze měnit, doplňovata upřesňovatpouze oboustranněodsouhlasenými,
pruběžněčíslovanými
dodatlry,podpisyoprávněnýchzástupcůobou smluvníchstran,kterémusíbýt
najednélistině.
umístěny

odchylkyod smlouvyo dílo'
21-7 objednatelnepřipouští
2l.8

Smluvnístranyse ve smyslu ustanovení$ 630 odst. l zákona ě. 89/20|2 Sb., občanskýzákoník,
z účastníků
se prodlužují
na dobu
doby všechzávazki ze smlouly některému
dohodly,žepromlčecí
oěti let.
XXV. Závěrečnáustanovení

z5.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostivden jejího podpisu oprávněnýmizástupci obou
smluvníchstran'
25.2 Smlouvaje lyhotovena v pěti stejnopisech'z nichžobjednatelobdrŽí3 paréa áotovitel obdrží2
stejnopisysmlouvy.Každýstejnopissmlouvymá právni síluoriginálu.
25.3 Nedílnousoučást
tétosmlouly tvořítyto přílohy:
l l '.i''l

Pří|oha:'Zadávacídokumentace,nabídkaáotovitele

25.4 Smluvní'stranypowrzujíautentiěnosttétosmlouly a prohlašují'že si smlouvu přeěetly,sjejím
zjejich pravéa svobodné
obsahemsouhlasí,žesmlouvabyla sepsánana zitkladěpravdi\.ýchúdajů'
vůlea nebylauzavřenav tísniani za jinak jednostranněnevýhodnýchpodmínek,coŽ stvrzujís.',ým
podpisem,resp.podpisemsvéhooprávněného
zástupce.

dne5.l l.20l5
V Sokolově

V Příbramidne6.1l.2015

Ing.Miloslava Šefmová
EMG ENERGY s.r.o.
EMG ENERGY s.ř.o.
Prokopská40
26'101 PřÍbramVl
lCOt 04424271
Tel,:602 648 989
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