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Muzeum Sokolov příspěvková organizace Karlovarského kraje
se síďem:Zátmecká1' 356 00 Sokolov
IČo:72053801
bankovrríspojení:Komerěníbanka,a.s'
čísloúčtu:43-6375810277 10|00
jednající:Ing. Michael Rund, ředitel organizace
na straněje&téjalo objednatel(dálejen ''objednatel,,)
a

GEOMONT GP s.r.o.
síďo:Škroupova
53,537o| chrudimm
IČo:27538044
DIČ:CZ27538044
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ěísloúětu;
43-2101740277/0100
jodnajíoíl
Martin Mikan,jednatelspoleěnosti
zapsanýv obchodnímrejstříkuvedenémKrajslcýmsoudemv lkadci Králové' oddílC 24817'
,

na straně druhéjako zhotovitel (dólejen ,'zhotovitel,,)
uzavírajíve smyslu
zákona č' 89/2012Sb.' oběanslcýzákonik' v plahém znění(dálejen "oběanslcý
-,.}.í't..ffu&.ď.ú-!.r.4.,d
..
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smlo uvu o dílo
n a zhotov ení pr oj e ktov é do kumentac

e

pro stavbu
prohlídkovétrasy
''Zajištěnía stabi|izacestarých dobývekz důvoduzabezpečení
Stolv č.1v Jáchvmově(

\

I. Základni ustanovení
1' Na zakladě tétosmlouly se zhotovitel zavazujeprovésta předat objednatelidílo
uvedené
v článku2. tétosmlourry'objednatelse zavazujezapiatitzhotovite1icenuza
jeho provedení.
2. Zhotovite| prohlašuje,že je drŽitelem Živnostenskéhooprávnění a oprávnění
k bríňskému
projektování,
tj. k ,,projektovaní
činnostiprováděné
homickýmziůsobem
- zajišťovríní
a zpřístupňovrání
opuštěných
důlních
děl...
II. Předmět sm|ourry
2.I. Zhotovitelse touto smlouvou zavaztljeplovéstpťoobjednateleřádně a včas,na svůj
náklad a nebezpečísjednanédílo dle této smlouvy a objednatelse zaiaz|e za
prwedenédílo zaplatit zhotoviteli cenu ve ýši a za podmíneksjednanýchv
této
smlouvě.
2.2. ZhoÍoyite|provede dílo dle tétosmlouvy tím, že řádně a včasqpracuje kompletní
projektovou dokumentaci a zajisti ýkon inženýrskéčinnosti.,'sóuladu"s veškérymi
pokyny a podkladypředanýmiobjednatelem.,zhotoviteli
v rozsahutétosmlouvy a dle
obe'cnězávazných právníchpředpisů,ČsN, ČN, EN a ostatníchnorem pro příiravu
a
realizaci stavby:
a
stabilizace
starých
dobývek
z
důvodu
,áa",p"e"^
.,,7Ájištění
prohlídkové
trasyStolyč.1 v Jáchymově..
(dálejen ,'stavbď.)'
2.3. Předmětem
dílaje:
.
při projektovépřípravěpřetlmětnéakce: ,,Zajištění
@štění dále uvedenýchčírurostí
a
stabilizace staých dobyvek z důvodu zabezpečeiiprohlídkovétrasy štořy o. t
v Jách}mově..
1. Provedenípotřebnýchprůzkumů
a jejich analýzapro potřeby projektovépřípravyrekognoskace
lokality a podzemí
2. Návrh optimálníalternatilytechnického
řešení,
kterébudezapracovríno
v PD
3. Zpr:covéniprojektové
dokumentacestavbyvčetnětištěné
verze r1ýkazů
výměr,včetně
zajištěníinženýrské
čimosti při obstaránívšechstanovísekúčastníků
řáení ve věci
povolenípředmětné
stavby,včetnězpracovánipříslušné
Žádostike stavebnímu
uřadua
zajištění
stavebního
povolenía dále včetněelektronické
verze výkazjuvýměrve formátu
dle lyhláškyč.230/2012Sb.
Výstupkompletnítištěné
dokumentace
včetnětištěné
verze výkazttvýměra souhmného
rozpočtuvpočtu3paré.
Dále budou expedována6 paré(na nosiěíchCD/DVD) elektronickéverze projektové
dokumentace
pro provárlěnístavbyvčetně6 paréelektronickýchverzívytaá řymer a
souhmného
rozpočtuve formátudle lyhlášky č,23Ol2O|2sb'.
Veškeréprojektovédokumentacebudou obsahovatpříslušné
dokladovéčástia budou
zpracováryve struktuřea v rozsahudle vyh|.ě.499/2006Sb.,o dokumentacistaveb'
Projektovádokumentacepro prováděnístavbybude splňovatpožadavk
y zék.ě. I37/2006
Sb., o veřejných zakázkách, kteréjsou kladeny na zadáiaci dokumentacistaveb
a
v rozsahuvyhláškyč.230/2012sb.' kterou se stanovípodrobnostivymezenípr"amet.'

s
prací,dodáveka s1užeb
zakázkyna stavebnípráce a rozsahsoupisustavebních
veÍejné
výkazemvýměr'
Zpracovatel projektovédokumentacezodpovídáza souladzpracovanédokumenJace
pio stavbu a projektovédokumentacepro stavebnípovolenívčetněsouladu se všemi
řízeníve věci povolenistavby a lydanéhostavebníhopovolení.
stanoviskyúč;stníků
dáe dle obecně
v souladus pokyny zadavate|e,
Realizacepředmětuplněníbude.probíhat
závaznýchprávníchpředpisů,ČSN, ostatníchnorem a metodik upravujícíchpřípraw
jednotliých stupňů
etapyprováděnídíla(tzn.při zpracování
staveb.V průběhukaŽdédílčí
PD) je áotovitel povinan přizvat objednatelenejménědvakrát ke konzultaci formou
prováděnídíla.
se způsobem
ýrobních výborua seznámitobjednatele
Sb..o veřejnýchzakázkách- 6 44). :
zak' č.13712006
ustanovení
činnostdodavatele
a kompletační
1.Koordinační
odpovědnostidodavatelevčetněvšechsubdodavatelů
2. Pojištění
odpadů- rubaniny
3' Poplatkyza dopravua uloŽeníveške4ích
sítí
inženýrských
rea|izovaných
5. GeodetickézarnéÍerll
a geodetickézaměření
provádění
stavby
skuteěného
dokumentace
6' Zpracoviní
reďizovanéstavby
zkoušky- položkověrozepsatjednotlivézkoušky
Všechny
7.
jednotlivérevize
revize(elektroatd')- poloŽkově-rozepsat
8. Veškeré
I a95290LI|4)a
stavby(např.poloŽkyÚRs, a..Praha,95290111
9. ÚHid dokončené
jejíhookolí
stavty dle příslušnýchCSN se zaměřenímla požfunio.chranu
..m.'Dodáuk. uryb^,,ení
tabulky')
objektua bezpeěnostpráce(hasicípřístroje,výstraŽné
akce
po
realizace
tohotoznačení dobu
a čištění
11. Dopravníznačení
realizaceakcea veřejnosti(zejména
účastníků
bezpečnosti
12,opátÍerukzajištění
tabulky)
bezpečnostní
staveniště,
Zajištění
návrhu
tabules údajio stavbě(velikostcca 1,6x 1 m - d|e graťtckého
13.Iniormační
investora)
cb zatizeni zhotovitelemstavby
14. Zpracovitri návrhůprovozníchřádůpříslušný
práce
15.Činnostkoordinátorabezpečnosti
dokumentace
práce
budeobsahovattytorealizační
dokumentace
ProjekÍová
o otevření,průzkum a vyzmábéni|evérozrážky
- Cca 5 _ 10 metru,ukončeno
historickýmimřížemi
- zajištění
komínuvedoucíhodo 3 laufu ajeho uzavřeníbetonovouzátkou
- případné
masivu
zajištění
. osvětlení- osvětlenírozrážky'nasvícení
komínu
prostorŠtolye. t.
o Zajištění
veřejnostinepřístupných
a zpřístupnění
výdřeva,ocelové
. \Yěištění
počvy,zajíštění
stabilitymasilrr (obtrhání,
ýztuŽe, svomíky).
jako ve zpřístupněných
ěástíštoly'nasvícení
- osvětlení- identickéosvětlení
komínů

očištění
a případnáreStaulacepúvodníchkolejí

.'o'*:o'"T;;.##'i;l'J::JíT:[TiíT"iJilTj::
qtvoření prohlídkové
trasy
} vytvořenívstupudo stďin v místě4. komínuajeho zabezpečení
proti
opadávánímateriáluseshoras ohledemna odvětrávání
} zajištění
stabilityhominy
} vývoření vhodnýchlávek vedoucíchpřes komínynebopřípadné
propady
} vytvořenívhodnévariantysestupuZe starýchdob;fuekzpětdo Štoly.
Předpokládáse použitíimitacehistorického
Žebříkupoužívaného
v uranoqíchdolech,dá1eimitaci sypua vystrojeníkomínud1e
původní
výdřevy
} odstranění
betonového
zděnípro přístupdo zpřístupněných
plostol
Utoly
} zajištění
případných
komínůz 2. na 1. lauf
Zabezpečení
kontrolovaného
odtokupřípadnýchdůlních
vod ze stařinajeho
vhodnénapojenína stávající
systémodvodněníštoly'
.'

'-

. odvětrání- navržení
vhodného
systému
odvětránínově zpřístupněných
prostorŠtoly
č...1
v..Íáthymově
a starýchdobývekvzniklýchna žíleEvangeiista již
zpřísfupněných
prostorštolyč.1. Větracísoustava,lutny nesmípřekrížet
v možné
nrohlídkové
trase'
o Zajišténí
kÍížové
šachtyvedoucído štolyVysoká JedlemříŽípopř' kari sítís oky o
rozměrech150x150mm. Zabudovánísítědo stojekzakotvenýchdo masilu.
Před konečnýmpředáním musíbýt dí|oodsouh|asenozadavatelem.
V]astníkemveškeýchdokumentů
pořízenýchv rámci projektubude Karlovarskýkraj, resp.
MuzeumSokolov,příspěvkováorganizaceKar1ovarského
kaje.
V pruběhuprováděnídílaje zhotovitelpovinen do díla zapracovávatpřipomínkyZe strany
objednavatele,
ZávodnlhoŠtolyč.1 v Jáchymově,majiteleŠtolyDiamo s.p.,báňského
uřadu,
uřadu památkovépéčea stavebního
úřadu.Naklady na zapracovžttí
těchto změn do díla a
z tohovyplývajícíaktla|izacea úpravydí1av pruběhujeho prováděnínesezhotovitel'
V průběhuprovádění dila je zhotovitel povinen přizvat objednavateleke konzuitacím
(kontrolnímdnům,kterébudou realizoványv sídle zadavaÍe|e)
a seznámitobjednavateie
se
zpracovanýmináwhy a dalšímitechnickýmizpůsobyprováděnídíla.
Souhrnnýrozpočetstavby bude zpracován d1e vzoru, který bude předan objednatelem
zhotoviteli,v čieněnído oddí1ů
dle systémuspolečnosti
Úns pRaHa, a.s.,se sídlemPraha
10' Pražská18.Po1ožkové
Íozpočty
a souhmné
rozpočtybudouexpedoványve formátuoRF

(obecnýRozpočtovýFormát _ tentofomrát podporujíprogramypro tvorbulozpočtů,
např.
SW Porings,Calida' Bulid Power),nebo r'e formátuMS Excel. Souhmnýrozpočetnebude
a r.Ýkazl..'.ýměrbudou zptacoviny položkověvčetně
obsahovatpoloŽku rezeÍw.Rozpočt1.
uvedenípříslušnýchčíselnýchkódů poloŽek s pouŽitímdetailnostipoloŽek dle katalogu
popisůstavebních
pracíčleněných
do der'ítimístných
poloŽky
kódů(katalogP9) - agregované
nebudou použivány;zpracovánírozpočtovéčásti budě provedeno odděleně pro práce
povahy v souladuse zněnímzií{<ona
investiční
a neinvestiční
o daníchz příjmůa dalšími
příslušnými
právnímipředpisy.
Součástí
technickýchzpÍávjednotlivýchprofesív projektovédokumentacipro provádění
stavbyu jednotlivýchstavebních
objektůa profesíbudekapitolas názvem,,Specifikacerizik
a možnýchpříěinnavýšení
rozsahupracípři realizacistavby..,ve kterébudouuvedenymoŽné
příěiny vzniku případných vícepracípři provádění stavby, včetně popisu náplně a
předpokládaného
rozsahutěchtopřípadných
víceprací'
Součástí
všechprojektoých dokumentacídle tétosmlouvy budou seznamyvšechčástía
příloh dokumentace(dílčíseznamy dokumentace'technickézprávy, výkesy) s uvedením
jednoznaěněveškeréčástitétodokumentace.
nríavuakcí a archivníchěíseldokumentující
Každáčástdokumentace
budeoznačena
svýmarchivnímčíslem,
ěíslemparé,datemexpedice,
a dále bude označenaoprávněnouosobou nebo osobamiv souladu s ustanovením
zák. č.
18312006
Sb' a zak. č.36011992Sb. v platnémmění.Jednotlivéstranytechnickýchzpráv a
přílohdokumentace
budoučíslovríny.
Součástípředmětu plnění je dále výkon inženýrskéěinnosti zahmujícízajištěnívšech
potřebnýchstudií' průzkumůa'zaněření potřebnýchke zpracováníprojektovédokumentace
dle podmínektéto smloury sdná se o zaměření současného
stavu objektu' včetně
geodetického
zaměřeníjeho okolí a o stavebně-technický
a jeho fotodokumentaci
s důrazem
jejich
příčin'dále případnýinženýrsko.geologický
na odhalenívad objektuvčetrrě
průzkum)'
ověření existence inŽenýrskýchsítí u jejich správců,projednránípředmětnéprojektové
dokumentace
se všemiúčastníky
územního
a stavebního
řizeni' vě, zajištění
stanovisekvšech
účastníků
územníhoa stavebníhoíízent,a dále zpracovánínávrhu na lydání rozhodnutío
umístěnístavby a žádosti o stavebnípovolení na příslušnýchformulařích dotčeného
uřadu (ako žadatelbude uvedenMuzeum Sokolov,p.o. Karlovarskéhokaje) a
stavebního
při
příslušných
účast
Íizenicha jednáníchve věci povolenípředmětnéstavby.Návrhy na
lydanírozhodnutístavebního
úřadubudouexpedoviíny
ve 2 exemplaříchkontrolníhov-Ítisku
a dálev elektronické
verzi ve formátuMS oFFIcE.
jsou takéveškeré
plněnípři zpracovéniprojektovédokumentace
Součástí
práce související
s přípravoua ar.a|ýzouvstupníchpodkladů'a dále souvisejícís návrhema přípravouvšech
podkladůsloužících
k rozhodnutízhotovitelei objednateleo konkrétním
technickémřešení
na optimálnost,efektivnosta vysokoutechnickouúroveňtohotořešení.
s důrazem
Zpracovate|projektovédokumentacezodpovídáza soulad zpracovanédokumentacepro
prováděnístavbya projektovédokumentacepro stavebnípovolenívčetněsouladuse všemi
stanovisky účastníků
Íizeníve věci povolení stavby a vydanéhostavebníhopovolení.
V případěexistenceodchyleknavrženého
řešení,obsaženého
v projektovédokumentacipro
prováděnístavby,oploti předchozímstupňůmprojektovédokumentace,zpracovate|vždy
uvedev projektovédokumentacipro prováděnístavby seznama přesnouspeciÍikacitěchto
odchylek a způsobpovo1enítěchto změn příslušnýmstavebnímúřademoproti dosud

vydanýmrozhodnutímo povolenísta\'b}.pokud je touto změnou dotčenovydanéstavební
povo1ení.
Plojektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat jednoznačnéstanovení
technickéhořešenístavby,ze kteréhobude zejménau neobvyklýchkonstrukcía detailůpatrné
rozměrovéa tvarové řešenínavrŽených konstrukcí a zatizeni tak, aby na základě této
projektovédokumentacemohl zhotovitel stavby v rrímcipřípravy rca|izacestavby zajistit
případnézptacovénidodavatelskédokumentacea následně provéstvlastní reďizaci stavby'
Součástítecbnickéhopopisu řešeníuvedenéhov dokumentaci musí bý i jednoznačné
r1nnezenímnoŽství,jakosti, technickýchvlastnostía druhu požadovaných
prací,dodávek,
potřebných
ěirrností
a služeb
k realizacidíla,a dále,jeJi to móŽné,i údajeo požadavcích
na
technickévlastrosti celé stavby, věetně uvedenípoŽadavkůna jakost' Součrástí
technického
popisu řešeníuvedenéhov dokumentacimusíb;ítdále jednozrračnáspeciťrkacepoŽadavkůna
způsobfungování technologických zařizeni a řídícíchsystémůstavby včetrě specifikace
podmíneka parametrů,
za kteých týo provoznístavy fungují'
Souěástíplnění v rámci tohoto zadávacíhořízenínení vrýkonautorskéhodozoru. V případě
poŽadavkuna výkon autorskéhodozoruze stranyzadavatelebude tentorealizován na ziíkladě
samostatné
smlouvy'
2.6. Zhotovitel se zavazuje provéstdílo sqým jménema na vlastní zodpovědnost,je však
oprávněnplnit svůjzávazek prostřednictvímjiných způsobilýchosob.
2,7.

zhotovi1else zavansjena zák|adéobjednávkyobjednatelenad riámectétosmlouvy
zhotovitnejpozději.do14 dníod objednríní
vícetiskykompletnídokumentace
dle této
smlouly.

III. Cena díla
1. Celková cenadílaje stranamisjednánav souladus ust. $ 2 ziíkonač.52611990Sb., o
cenách,ve zněnípozdějších
předpisů.Celková cena za provedeníúplného
dílapodle
tétosmlouvy byla stanovenav cenovénabídceuchazeče,kterou podal do qýběrového
Íízertt
''782 600'. Kě bez DPH...

Ce|kovácena dílabez DPH

DPHdle právníchpředpisův doběpodpisutétosml. (21 %)
Ce|kovácenadí|avčetněDPH
j ako nejvýšepřípustrrá.
2. Tatocenaje stanovena
3' Cenu za provedenídí1ajemoŽnéměnitpouze:
Cena byla stanovenadohodou obou smluvníchstrarrjako cena smluvní podle zák. č.
526/1990Sb. o cenách,v platnémznění,aje sjednrína
j ako cenapevná.

IV. Yěcnéplněníve vztahu k termínůmrealizáce a platbám, místoplnění
4.1. Smluvní strany se dohodl1'' Že dílo bude provedeno vdále uvedených etapách, ato
v následujícíchtermínech:
a) předání 2 paréprojektovédokumentacevčetněkoncepce a náwhu technického
řešení'která bude po odsouhlaseníobjednatelempředrínak vyjádření úěastníkům
územního
řízenído 16. 5. 2016

b) předloženínávrhu projektovédokumentacepro stavebnítízeni,která bude po
odsouhlasení
předanak vyjádřeníúčastníkům
objednatelem
stavebního
řizení
do 20.6.2016
c) předanížádostio stavebnípovolenía všechstanovisekúčastníků
stavebního
řízenívčetněkompletnídokumentacepřikládanék Žádostio lrydánístavebního
povolenív podrobnostech
pro prováděnístavbydo 25.9.2016
d) předrání
kompletníprojektovédokumentace
pro stavbuvč' stavebního
povolení
v právnímoci v počtu8 parédle tétosmlouvyobjednateli
do 30.9. 2016
vystaveníkonečné
fakŤuryvčetněvyúčtovríní
DPH
4.2. V případě'Že nebudedo tří měsícůode dne podánížádostio stavebnípovo1enítoto
povolenílrydtno z důvodunezaviněného
zhotovitelem,je áotovitel po předchozím
písemnémschvríleníobjednatelemoprávněn dokončitprojektovou dokumentacia
lystavit konečnou
fakturu.
4.3. Pokud Zhotovitel splní svůj závazek před dohodnutýmitermínyplnění uvedenými
v tomtočlánkusmlou\y, můŽefakturovatpřed dohodnutýmitermínyplněnípouze na
zrikladěpředchozíhopísemného
souhlasuobjednatele.
4.4. Místemplněníje sídloobjednatele.

V' P|atebnípodmínky
1' objednatelemnebudouna cenu díla poskytovanajakákoli plnění před zabájenim
prováděnídíla.
2. Veškeréplatby budou probíhatvýhradněv českýchkorunách(Kě). Rovněžveškeré
cenovéúdajebudouuváděnyv Kč.
3' Platby probíhajízásadněbezhotovostním
způsobemna účetzhotoviteleuvedenýv
záhlavi tétosmlouvy.
4' Cena dí1a bude uhrazena na základě faktur (daňových dok1adů)lystavených
zhotovitelem,kterébudousplňovatveškeré
zákonnénáležitostidaňového
dokladu.
5. Přílohou každéfaktury musí b1ýtzjišťovacíprotokol (soupis provedenýchprací),
potvrzenýzástupcemobjednateleve věcech technických.Součástí
konečné
faktury
musíb1ítnavícprotokolo předánía píevzetidi|abezvad a nedodělků.
6. Dodavatelje povinenfakturovataŽpo pÍedání
a pŤevzetí
di|abezvad a nedodělků.
7, Splatnost faktur je 14 dnů od doručenífaktury zadavate|i' Splatnostfaktur
(pohledávek)zaiinábéžetodsouhlasením
faktury'kterásp1ňujeveškeré
náleŽitostiaje
řádnědoloŽenaořílohami'

8 . Smluvní strany se dohodly na pětidenní lhůtě k odsouhlasenífaktur. V případě, Že
v tétolhůtěnebudou sděleny námitk1'.por'azujese faktura za odsouhlasenou.

9 . objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náleŽitosti dle

předchozího ustanovenÍtétosmlou\,y a to do tří dnů od jejího doručení.Nová lhůta
splatnosti začínáběžetmovu po předloŽenířádně vystavenéa odsouhlasenéfaktury
obiednateli.

VI. Doba p|něni
Zahájenípraci:
listopad2015
zakladníchbodůPD:
Ukončení
květen2016
PředpokladpředaníkompletníPD včetněstavebního
povolení: listopad2016
prodlužuje:
2' Lhůtapro provedenídílase pŤiměřeně
prováděnídílapřekážkyz viny objednatele.
a. Vzniknou-li v průběhu
pracíbudezpůsobeno
b. Jestližepřerušení
vyšší
mocí'
poŽadavcích
c. Při dodatečných
objednatele
na dalšístavební
úpravy.
3. Smluvnístranynejsouodpovědnyza důsledkynesplněnísvýchzávazkůvčasa řádně,
je-li příčinou
takovéhoto
nesplněnívyšší
moc.
4. Vyššímocíse pro účelytétosmlouvyrozumíokolnostivylučující
odpovědnost,
tzn.
udrílost
nebookolnostčinásledektakovétoudálostinebookolnosti,kteráje objektivně
mimo moŽnoukontroludotčené
péčí
smluvnístrany,a kterénemohlobý zabrríněno
či
jež
(např.
schopností, |ze rozwrně požadovat
zrrěna obeonézávazÍ|ýchpředpisů,
rozhodnutíoIgánůstátní správy, nepředvídatelné
nevhodnéklimaticképodmínky
apod.'živelnákatastrofa,vá1ka,apod.).
VII. Součinnostsmluvníchstran
7 . 1 . Smluvnístranyse zavazujírryvinoutveškeré
úsilík v1tvořenípotřebnýchpodmínekpro
Íea|izacidíla dle podmínekstanovenýchtouto smlouvou, kterévyplýají zjejích
smluvního postavení.To platí í v případech,kde to není výslovně stanoveno
ustanovením
tétosmlouvy.

7.2. Pokudjsou kterékolize smluvníchstranznámy skutečnosti,
kteréjí branínebo budou

bránit, aby dostála svým smluvnímpovinnostem,sdělí tuto skutečnostneprodleně
písemnědruhésmluvnístraně.Smluvnístranyse dá|e zavazuji neprodieněodstranit
v rámci svých možnostívšechnyokolnosti' kteréjsou na jejich straněa kterébrání
splněníjejich smluvníchpovirrností.

t.).

Zhotovitel se zavazt|e, že na zil<|aděskutečností
zjištěnýchv pruběhu plnění
povinnostídle tétosmlouvynavrhnea provedeopatřenísměřující
podmínek
k dodržení
stanovenýchtouto smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně objednatelepřed
škodami,ztrátami a zb}tečnýmivýdaji a že poskytne objednatelia jiným osobám
zúčastněn1irn
na prováděnídílaveškeré
doklady,konzultace,pomoci jinou součinnost.

prár;aa povinnostismluvníchstran
VIII' Proh|ášení,
Zhotovitel se zavazuje,že za1ístí,
aby prováděnídíla by1o zabezpeč,eno
oprávněnou
v
ustanovením
osobounebo osobami souladus
zék.č,18312006Sb' a zák. č.360/|992
předpisťr.
Pokud zhotovitelneníschopenzpracoviíní
Sb.' ve zněnípozdějších
některé
dílěíčástiprojektovédokumentace
taktozabezpečit]vlastními
kapacitami,je povinensi
dalšíoprávněnéosoby s příslušnouSpecializacík prováděnídíla přizvat. Zhotovitel
zabezpeéí,
žeodbornépráce a činnosti,kterénemázapsiínyv obchodnímrejstříkunebo
na kterénemá vystavenopříslušné
Živnostenské
nebo jiné podnikatelské
oprávnění,
provedesubdodavatels odpovídající
odbomouzpůsobilostí.
Zhotovitel se zavazuje písemně upozomit objednatelena nevhodnost,případně
nepřípustnostpodkladových materiálů,pokynů a věcí, které mu byly předríny
objednatelem,
nebo objednatelenpožadovaných
změn, aťjiž z hlediska důsledků
na
jakost a provedenídíla ěi rozporu s podklady pÍouzavřenítétosmloulry,ustanoveními
neborozhodnutími
orgánůveřejnésprávyěi obecnězáyaznýmiprávnímipředpisy,ČsN,
EN čijinými normami.V případě'Že objednatelbude,i přes upozoměnízhotovitele
trvat na lžiti podkladovýchmateriálů,pokynůa věcí,kterébyly zhotovitelipředány
je áotovitel oprávněnodmítnout
jejich plněnípouzetehdy'pokudby se
objednatelem,
jejich splněnímmohl vystavitsprávnímučitrestnímu
postihu.
Zhotovitelneníoprávněnjedrrats třetímiosobamijménemobjednatele
pouzena zákiadě
jednaníudělíobjednateláotoviteli příslušnou
plnou moc.
tétosmlouly. Pro příslušná
Zhotovitelse zavazujeuhraditobjednatelido jednadvacetidnípoté,kdy k tomu bude
lál:óuiedhatelempísemněvyŽn,átr,'veškerépokuty či dalšísankce, kterébyly objednateli
vyměřenypravomocnýmrozhodnutím
orgánuveřejnésprály v souvislostis porušením
povinnostízhotovitele starrovenýchtouto smlouvou či obecně závaznými právními
předpisy,při prováděnídíla. Uhradabude provedenana účetobjednatele
uvedený
v písemné
výzvě.
Zhotovitelje povinenv průběhu
kaŽdédílčí
etapyprováděnídílapřizvat objednatele
jedenkrát
nejméně
ke korrzultaci.Specifikaceetapplněníjeuvedenav čl'IV. odst' 4.1.
tétosmlouvy.
Zhotovitelprohlašuje,
žedílovývořenéna základětétosmlouvy',nenídílemve smyslu
zákonač.I2112000Sb..arrtor.skélro
zákona.
IX' Záruka za jakosta odpovědnost
za vady díla
9 . 1 . Dílo má vady'jestližeprovedenídílaneodpovídá
výsledkuurčenému
v tétosmlouvě.
nrá dílov dobějeho předaníobjednateli.Zhotovitel
9.2. Zhotovitelodpovídáza vady,kter.é

odpovídáza vady díla vzniklé po předánídíla objednateli,jest1ižebyly způsobeny
jeho povinností.
porušením

9 . 3 . Zhotoviteiodpovídáza vady pr.ojektové
kterémajívlív na kvalitu stavby'
dokumentace,

na úplnosta soulad specifikacevšechprací,dodávek, činrrostí
a služebspojených
s realizacístavby ve všeclrčástechdokumentace(výkresová,technická a rozpoětová
ěást včetněvýkazů výnrěr), za jednoznaěnost,efektivnost,funkčnosta reiílnost

.soulad
a .jeho
navrženého.
iechnickélroř.-'šení
s podmínkamitétosmlouvy,pokyny a
podkladypředanýmizhotor.iteliobjednatelem,obecnězávaznýmiprávnímipředpisy,
ČsN, pN, ČN a ostatnínrinonnami pro přípravua realizaci předmětnéstavby a
poskýuje ztLrukyza kvalitrr tétodokumentacepo dobu 60 měsícůode dne předríní
objednateli.Zhotovitel celorr dobu Žii'otnostistavby zodpovídáza škodyvznikléna
porušenípovinl-rostí
zlrotol.itelepři rea|izactprojekěnía inženýrské
přípravy
ziíLkladě
zajištbvané
dle tétosmlou\')..
převzetín-r
9.4. Záruční
lhůtapočináběžeÍ
dílaobjednatelem.
V případěpostupupodleč1.III'
tétosmloury se převzetímdílarozumípřevzetíposlední.
písemněreklamovatu zhotovitole,
dokumentace
9.5. objednateljepovinenvady projektové
ato bez zbyteéného
odkladupo té,co se o nich dozvěděl.
vady díla,Zjištěné
po předrinídíla'objednatelu zhotoviteleuplatní
9.6. Právo na odstranění
v záruěnílhůtěpísemnouformor:.Zhotovitel bez zbýečnéhoodkladu' nejpozdějive
lhůtě do tří pracovníclr dní od doručeníreklamace, projedná s objednatelem
Neodstranili zhotovitelvady dílajím
reklamovanouvadu a způsobjejíhoodstranění.
zaviněnév přiměřenélhůtě'tj. nejpozdějido desítikalendrířních
dníod jejich reklamace
poŽadovat
pňměřenou
objednatelem,můžeobjednatel
slerrr z ceny díla. Nárok
objednateie
uplatnitvůčizhotovitelismluvnípokututímnezaniká.
9 . 7 . Práva a povinnostize zhotovitelemposkytnuté
záruky na předanéčástidílanezanikají
ani odstoupením
kterékolize smluvníchstranod smlouvy'
řízení biidou objednatelem poÍizovány písemnézápisy ve dvojím
9.8. o réIt{fiíiaěním
lyhotovení,z nichžjedenstejnopisobdtžíkaždáze smluvníchstran.
9.9. Zhotovitel neodpovídáza vady díla' jestliŽe tyto vady byly způsobenypředaním
nevhodnýchnebo neúphiýclrpodkladůa pokynů v případě,Že zhotovitel na ně
najejich použitíneboprovedenítrval.
objednatele
upozornila ob.jednatel
X' SmluvnÍpokutaa úrokz prodlení
l0.1. obě smluvnístranysjednávajísnluvnípokutyza porušení
závazkůvyplývajících
z této
smlouvytakto:
b) v případěprodlenízl-rotol,itele
s předanímdílanebojeho dí1ěích
črístí
dle čl' N.
tétosmlouvyje objednateloprávněnuplatnitvůčiáotoviteli smluvnípokutuve
výši 0'05% (slovy: Pět setin procenta)z ceny di|a, včetněDPH' za kažďý i
započatý
den prodlení
vady v dohodnutém
c) v případě,Že zhotovitelneodstraní
termínudle ěl. VII. této
smlouvy,je objednateloprávněnuplatnitvůčizhotovite1ismluvnípokutuve l"ýši
1.000'-Kč (slovy: Jedentisíc korun českých)za kúdý i zapoěatýden prodlení,
jinak;
nedohodne-lise s objednatelem
poruší
d) v případě,Že zhotovitel
svépovinnostivyplývajícíze závéri dohod obou
v souvislostise zajištěním
předmětuplněnídle této
smluvníchstran,uzavřerrýcl-r
je
smlouvy, objednateloprávněnuplatnitvůěizhotovitelismluvnípokutuve výši
1% (slovy: Jedno pr.ocento)z ceny dí|a,včetněDPH, a Ío za každýjednotlivý
případ;

vč1'X[I.' je objednatel
poiušisr'ó poi innostiuvedené
e)
- v případě,Že zhotor'ite]
zhotor.itelisnrluvnípokutuve výši 10% (sloly: Deset
oprávněnuplatnitr,Lrči
procent)z ceny díla,l.čctněDPH. a to za kaŽdýjednotliý případ;
f)- v případě neúplnélrorrebo r.adnélrozpracováni výkesové či textovéčásti
Či r'!'kazu výměr, které z tohoto důvodu nebude
projektovédokumer-rtace
odiovídat poŽadavkůmzák. č. 137/2006Sb', o veřejných zakázkách, rcbo
nebo způsobízl"ýšenísmluvní ceny na rca|izaci
poámínkárntéto srl.r1our'1..
projektembez DPH' je
pr"dmětnéstavby o l'íce neŽ 10%oproti ceně stanovené
óbjednateloprávněrruplatrritvůčizhotovitelismluvnípokutuve výši 10%(slolry:
ccrr.vdíla,včetněDPH;
desetprocent)z navýšené
platnýmCSN a ČN
řešeníodporujícímu
technického
g)
- v případěchybněnavrženého
zhotovitelemje objednateloprávněnuplatnitvůěizhotovitelismluvnípokutuve
DPH;
ěásti díla,včetr:ě
výši10%(slovy : desetprocent)cenypředměmé
je zhotovitel
smlouvy,
h)- v případě'Že objednatelporušíčl.XV' odst' 15. 1' této
oprávněn uplatnit vťrčiobjednatelismlur'rrípokutu ve výši 10% (slovy: deset
procent)z ceny díla,včetněDPH;
dílo a nebudemítsnahu
nebonedokončené
Že zhotoviteldocláneúplné
í) v případě,
-dokončit,
smluvnípokutuve
vůěi
áotoviteli
je
objednateloprávněnuplatnit
díio
\"ýši10%(slovy:desetprocent)z ceny díla věetněDPH.
do třiceti dní od data,kdy byla povinnéstranědoruěena
10.2'Smluvnípokutaje splatr-rá
jejímu
ze stranyoprávněnéstrany,a to na úěetoprávněné
zaplacerrí
písemnávýzva k
výzvě. Ustanovenímo smluvnípokutě nenídotěenoprávo
itrany uvedenýv písemrré
stranyna náhradlrškodyv plnévýši.
oprávněné
10.3.Smluvrríštranyse dohodly na ítrokuz prodlenív případěprodleníkterékolismluvní
j akéÍŤ8koli
záyazkudle tétosmlouvyve výši0,05%(slorry:
peněŽitého
stranys úhradou
závazku,včetněDPH' dernězakaždý
částipeněŽitého
Pět setinprocenta)z nelthrazené
den prodlenís úIrradou.
započatý
XI. odstoupeníod smloury
ll.1. Smluvnístlany se dolrocJly,Že ttrolrouod tétosm1ouvyodstoupitv případech,kdy to
porušenítéto smlouvy. odstoupeníod
stanovízákon, jinak v případěpodstatného
formou a je úěinnéokamŽikemjeho doruěení
smlouvymusíbý proveclenopísetrrnou
od smlouvyse tatosmlouvaruší.
druhésmluvnístraně.odstouper-rím
tétosmlouvy se
11.2.Smluvnístranytétostnlour'yse dohodly,že podstatnýmporušením
rozumízejména:
aťjiž jako
a)
. jestližese zhotovite]clostailedo prodlenís prováděnímdodávky díla'
prováděnídíladle članku
celku čijeho jednotlil,ýclrčástí,ve vztahuk termínům
IV. tétosmlouvy,kterébudedelšíneždvacetkalendářníchdní;
zhotovitel prováclídílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se
b). jestliŽe
-zadánim
dále v rozporus normamia prováděcímivyhlríškami;
objednatele,
jestliže
bude na zlrotovitelepodan návrh na prohlášeníkonkurzu ve smyslu
c)
zákon;
Sb.- insoiventní
zákonač.18212006
ustanovení
clo
likvidace;
d) zhotovitelvstoupil

|}

e) zhotovitel uzavřel srtrlourtr o prodeji podniku či jeho části' na zríkladě které
jsou i práva a závazky z právniho
převedl svůjpodnik čitu.jelroČást.je.jíŽ
součástí
vztahudle tétosmlolrv1.na lietíosobu:
s placením t-akturyza provedenídíla dle tétosmlouvy o
f) objednatelje v pr.ocllerrí
více neždevadesátdrrí.
11.3. V případě odstoupení ocl snrlour'y Ze strany zhotovitele vmiká objednateli vuči
zhotoviteli nárok na úlrraclupr'okázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených
objednatelemnad cenrt za pror'eclerrí
díla) vynaloženýchna dokončenídíla a na úhradu
vzniklých
prodlouŽer-rín-r
termínu
ztrát
dokončenídíla' Narok objednatele úětovat
zhotoviteli smluvní pokr'rtutím rlezaniká.
11.4' odstoupili objedrratel od snrlouvy v důsledku podstatného poťušení smlouvy
zhotovitelem, je oprávněrr zadat provedení zbývajicich dosud nedokoněených anebo
nekvalitně provedených pr.acítřetí osobě. Pokud náklady nutnék dokoněeníprojektové
dokumentacetřetí osobou přesahujídohodnutousmluvní cenu, ubradírozdíl zhotovitel.
objednateli rovněž vzniká lrárok na nábradu vícenríkladůa ztrát vzlttk|ých
prodlouženímtermínudokolrčenípředmětu díla'
XII. Prár'rrívady předmětu plnění
12.l. Zhotovitel prolrlašuje,že přednrět plnění není ve prospěch třetí osoby chriiněn právem
z průmyslovéhonebo jiného duš.:vníhovlastnictví,a Že je objednatel oprávněn po jeho
převzetí a zaplacerríužívatjej pr.o účelyvyplývající z této smlouvy a nakládat s ním
jako s vlastnínr.
12,2. Zhotovite| prohlašuje, Že uhr.adíobjednateli veškerénáklady a škody, lceré mu
vzniknou v případě,Že třetí osoba uplatnívůčiobjednateli prostřednictvímsoudu narok
z právních r'ad, pokud t ..o skutečnostoznrámíobjednatel zhotoviteli bez zbyteóného
odkladupo té.kdy se o ní dozví'
XIII.

-ujednání
o mlčenlivosti

13.1. Všechny informace lrosliylovalrévzájernně stranami,budou podléhatnásledujícímu
režimu:
Věcná in1brmace bucic povaŽována za důvěmou a nebude žádným způsobembez
předchozílro píserr-rnól.rosorrhlasu strany informující Zveřejněna stranou
informovanou' ať j|ž zce\a, anebo zčásti, a nebude použita informovanou stranou
přímo činepřírro pro Ž-áclné.jiné
účelynežse uvádí v tétosmlouvě.
Bez předcl'tozíhopísenuréhosculrlasu informujícístrany nebude strana informovaná
posk}tovat infortnace |ýkajícíse tétosmlouvy třetímosobám.
režimu i po ziíniku tétosmlouvy' Této povirurosti se
Strany podléhajísjecltlaIrét-l-iil
předchozího písemnéhosouhlasu druhou smluvní
zprostíjell rra zákiaič r"rděler'élro
stranou.
Povinnost rnlčerrlivostise t-rer'zltalruje
na informace, kteréposkýne objednatelsvému
zÍizovateli, případlrě tra itr|ol.mace,kteréje některá ze smluvních stran povinna
na základě zákona.
oosk\.tnouttřetíllrosobát-t-t

o Povinnosti rrrlčerr]il.o:li
Se ll .;tittŽedor'olávatžádnáze smluvníchstran v soudním
ye
Ťizeni sporu týI(ďícil}r
Se iLto sn]lou\'}''

XlV. i/llrstIli,:'ié
právo k předaným věcem
14.1,Veškerévěci' podklaciya dalšít'olllady,kterébyly objednatelemzhotovitelipředany a
nestaly se solrčástídí]a. zťrstál'i.jír,e vlastnictví objednatele,resp. objednatel zůstává
osobou oprávIlěrrolrk.je.iic1.r
zpě.rrémupřevzetí. Zhotovitel je objednateli povinen ry.ro
věci, podklady či ostatnídoklac.1'vrátít na výzvu objednatele,a to nejpozději ke dni
řádného předání díla, s r'ý.jirrllrotrtěch' které prokazatelně a oprávněně spotřeboval
k naplněnísvých ziil'azkii z tétostr-rlouvy.

XV. Pojištění
15.1. Zhotovitel se zar,azltje uzavříi pojistnou smlouvu pro případ pojistné události
souvisejícís pr.ováděr-rír-n
clí]a,a tc zejménaa minimálně v rozsahu :
pojištěníodpovědnos1iza škody způsobené
činnostízhotovitele při prováděni dila (tzv,
profesní odpovědnost autolizor,allých osob ve smyslu zrák. é, 360/1992 Sb.), a to na
limit pojistnélro p1r-rěnír.rrininrálně 10.000.000,- Kč (slovy Deset miliónů korun
českých).Pojištění se stlučasnětnr:sívztahovat na případy ryplývající z chyby nebo
opomenutí v projektové clokurllentaci, která z tohoto důvodu nebude odoovídat
požadavkůnr
smlour,y,a io na lir:ritpojistného
plněníminimálně 10.000.000,Kd islc'vy
Desetmilionťrl<orlrrl
českýcir)
'
15.2' ZhotoviÍelpřeclloŽía 1lřeiri ob.jcrinatelikopie platných a úěinnýchpojistných sm1uvdle
tohoto článkrrtétoS]11]ou\'y
ne.jrlczdějido 14 kalendďních dní po podpisu tétosmlor.rvy.
Zhotovitel se c]ále zar'aztrje řáclrlě a včas plnit veškerézávazky z těchto pojistných
smluv pro nčj 1llyllotrcí1;ocelc..i dobu trvání tétosmlouvy. V případě zániku pojistné
smlouvy dle tohoto č]á;l]irltéto:::rlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do 7 kalendářních
dní pojistnorr sttllour'LLlllspoti '''e stejnémrozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteii
nejpozději do 3 ]ialenciáúlíchciní ode dne jejího lzayřeni. Zhotovitel se zavazuje
pokačovat v r-'c.jiŠLěrlí
(rlcbo sjednat Ízv. ldržovací pojištění) dle výše uvedeného
rozsahu také tll it-tilllá]rlě 3 lok-r,1>olrkončenízaktuky. V případě změny pojistitele
3e
Zhotovítel por,irlcll sjedlrat r.elioaktivní pojistné krytí s datem účinnosti shodn,'.Ím
s podpisemtjto snrloLr-,'v.
X\l' . oprávněné osoby
j v rámci tétosmlouvy,s r'".Íjimkou
16.1.Jednánímezi slillLtvIli;lli:;Lt.anal-::
lzavírántdodatků
k této snrlolIvi' lrLrriclrr;iobíhalpr.ostřednictvím
nížeuvedených oprávněnýchosob.
j': oprávněna učinit změny týkajicíse oprávněných osob.
Kterákoliv ze sillirrl,t;jlil str.arr
Změny týka.jícíse o;;iiir'trěnýci':osob jsou účirrrré
ode dne, kdy budou písemně
oznámenydt.irhósrlllLrr'r.í
s(rani:'Početoprávněnýchosob nesmív jednom okamžikuu
žádnéze stllluvtrích s.Lll:;lpřesál-uroutdvě osoby. Je-1i oprávněnou osobou osoba
právnická, nltž'e za Iri .'r:tillat .louze jedna osoba fyzická. IJzavítat dodatky k této
smlouvěmollo,l 1;t-.Ltzc
c:;l.l'ivltěil
í zástupcismluvníchstran.

16'2. oprávněnéosobyobjednatele:
a)
Ing.Michael Rund
b)
Jiří Loskot
16.3. oprávněné
osobyáotovitele:
a)
Ing.JosefKovař
b)
Ing.Martin Šefrna
XVII. Užitídí|a
17.1.objednatelse zavazt|e uŽítvývořené dílo pouze k úěeluuvedenémv tétosmlouvě,
tedy pouze pro pffpravua rca|izacistavby.-,,Zajištění
a stabilizace starých dobývek
z důvoduzabezpeč,ení
prohlídkovétrasy Što|yč.l v Jáchymově..
17.2.objednatel je oprávněnupravitprojektovoudokumentaci,popř. stavbuzhotovenouna
zakladě této projektovédokumentace'v souladu se svými potřebami. Úpravy je
opťávněnprovéstsám, popŤ.zadatjejich provedenítřetí osobě. Úpravy projektové
dokumentaceje objednatel oprávněn provádět bez souhlasu, popř. i proti luli
zhotovitele.
17.3, Zhotovite\není oprávněn projektovou dokumentacidle tétosmlouvy poskytnout třetí
osoběčivyuŽítj inak' nežve prospěchobjednatele
v souladus toutosmlouvou.
XV[I.

Závěrečnáustanovení

18.1.Tato smlouvanab;iváplatnostia účinnosti
v denjejíhopodpisuoprávněnýmizastupci
obousmluvníchstran.
18'2.Smluvní strany se dohodly, že v případězániku právníhovztahu zaJoženého
touto
smlouvou zůstrívají
v platnosti a účinnostii nadále ustanovení,zjejicM povahy
\Tplyvá' žemajíZůstatnedotčena
zánikem prál'rríhovztahu za|oženého
touto smlouvou.
18.3.Smlouvaje vyhotovenave čtyřechstejnopisech,znichž obě sm1uvnístranyobdržípo
dvoustejnopisechsm1our7.KaŽdýstejnopistétosmlouvymá právnísíluoriginálu.
18'4.V případěneplatnostinebo neúčinnosti
některéhoustanovenítétosmlouvy nebudou
dotčena
ostatníustanovení
tétosmlouvy.
18.5.Případné
sporyvznikléz tétosmlouvybudouřešenypodleplatnéprávníúpravyvěcněa
místněpříslušn1firri
organyCeskérepubliky.
18'6.Smluvnístranytétosmlouvyse dohodly,žeprávnívztahyzaloŽené
toutosmlouvouse
budouříditprávnímřádemČeské
reptrbliky.
18.7'Tuto smlouvu lze měnit, doplňovata upřesňovatpouze oboustranněodsouÍrlasenými,
písemnýmia pruběžněčíslovanými
dodatky,podepsanýmioprár'rrěnými
ziístupciobou
smluvníchstran,kterémusíbý obsaženy
najednélistině.

l!

18.2. Smlulttí strany se dohodly, že v případě zíniku právního vztahu za\oženého
touto
smlouvou zustávajív platnosti a účinnostii nadále ustanoveď, zjejicM povahy
\w|ý,vá, žemajízůstatnedotčenaánikem prár'rríhovztahll založeného
touto smiouvou.
18.3.Smlouvaje vyhotovenave čtyřechstejnopisech,
z luchžoběsmluvnístranyobdrá po
dvou stejnopisech
smlour,y.Každýstejnopistétosmlouvymá právnísíluorigináu.
18.4.V případěneplatnostinebo neúčinnosti
některéhoustanovenítétosmloulrynebudou
dotčena
ostatníustanovení
tétosmlouly.
18.5.Případné
sporyvznikléz tétosmlouly budouřešenypoďe platnéprávníúpravyvěcněa
místněpříslušnýmiorgány Ceskérepubliky'
18.6. Smluvnísfuanytétosmlouvy se dohodly,žeptávni vztahy založené
touto smlouvouse
budouříďt právnímřádem Ceskérepubliky.
18.7.Tuto smlouvulze měnit, doplňovata upřesňovatpouze oboustranněodsoúlasenými,
písemnýmia pruběžněěíslovanýmidodatky,podepsanýmioprávněnými zástupci obou
smluvníchstran,kterémusíbýt obsaŽenyna jednélistině.
18.8. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založenétouto smlouvou se ve smyslu
ustanovenízákona č.8912012Sb' - oběanskéhozríkoníku,ve zněnípozdějšíchpředpisů,
budouřídit ustanovenímitohotozríkona.
18.9.o.bě sínluyní.*ranypotY{aljíautentičnost
tétosmlouly p.p,lohlašují,
Že si smlouvu
přečetly,s jejítn.-obsahem
souhlasía že smlouvabyla sepsánana zákJaděpravdiých
údajů'zjejioh pravéa svobodnévůle' což stwzují podpisem svéhooprávněného
ziísfuoce.

V Chrudimidne 11.11.2015

V Sokolovědne10.11.2015
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