
veřejná zakázka: „D35 Opatoviee -  Časy" účastník: Společnost
„035 Opatoviee -  Časy STRABAG, M -  SILNICE a SMP C7.“

SMLOUVA O DÍLO
V

D35 Opatoviee - Časy
číslo smlouvy objednatele: 11PT-001827 evidenční číslo: 219/18

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RB/2019/001
M -  SILNICE a .s .: 24-SOD-2019-003 
SMP CZ: 1ZHS190007

(ISPROFIN/ISPROFOND): 553 154 0002

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:
v  v

Ředitelství silnic a dálnic CR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení:
zastoupen: generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: , ředitel Správy Pardubice na

základě pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních: vedoucí úseku výstavby
kontaktní osoba ve věcech technických: vedoucí úseku výstavby
(dále jen "objednatel")

a

Společnost „D35 Opatoviee -  Časy STRABAG, M -  SILNICE a SMP CZ“ 

vytvořená na základě Smlouvy o společnosti ze dne 27.9.2018
se sídlem na adrese Správce společnosti STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

tvořená společnostmi:

STRABAG a.s.
se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
IČO, DIČ: 608 38 744, CZ60838744
bankovní spojení:
zastoupen: -  prokurista

a - prokuristka
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

-  obchodně technický úsek Oblasti TC 
kontaktní osoba ve věcech technických:

-  technický vedoucí Oblasti TC/BI 
. -  stavbyvedoucí

i -  zástupce stavbyvedoucího
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veřejná zakázka: „D35 Opatovice -  Časy“ účastník: Společnost
„D35 Opatovice -  Časy STRABAG, M -  SILNICE a SMP CZ“

Ing. Vlastimil Dostálek -  zástupce stavbyvedoucího 
(dále jen “Správce společnosti")

a
M -  SILNICE a.s.
se sídlem 
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 
421 96 868, CZ42196868

představenstva
-  místopředsedou 

- členem
představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních: - obchodní ředitel
kontaktní osoba ve věcech technických:

-  výrobní ředitel
___ - výrobní náměstek OZ STŘED
: -  projektový manažer

(dále jen “Druhy společník" a společně se Správcem společnosti a Třetím společníkem 
jen „Společníci" nebo každý jednotlivě jen „Společník")

a
SMP CZ a.s.
se sídlem 
IČO, DIČ: 
bankovní spojení:

Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4 
271 95 147, CZ27195147

zastoupen:
představenstva

i - předsedou 

i - členem
představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
' - ředitel Divize 1 Dopravní stavby

- obchodní náměstek Divize 1 Dopravní stavby 
kontaktní osoba ve věcech technických:

- výrobní náměstek Divize 1 Dopravní stavby
-  vedoucí střediska 12 Divize 1 Dopravní stavby

(dále jen “Třetí společník" a společně se Správcem společnosti a Druhým společníkem 
jen „Společníci" nebo každý jednotlivě jen „Společník")

(dále jen "dodavatel/zhotovitel")

(dále společně jen „smluvní strany", jednotlivě jako „smluvní strana")
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veřejná zakázka: „D35 Opatovice ~ Časy“ účastník: Společnost
„D35 Opatovice -  Časy STRABAG, M -  SILNICE a SMP CZ“

Protože si objednatel přeje, aby Dílo D35 Opatovice - Časy, Evidenční číslo 
(ISPROFEN/ISPROFOND) 553 154 0002 bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal 
dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech 
vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 3 388 663 110,09 v Kč bez DPH, kalkulovanou 
takto:

Název stavby Nabídková cena / Přijatá 
smluvní částka v Kč bez

DPH v Kč Celková nabídková cena 
/  Přijatá smluvní částka 

v Kč včetně DPH

(a) (b) (c) = (a) + (b)
D35 Opatovice - Časy 3 388 663 110,09 711 619 253,12 4 100 282 363,21

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací 
- výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:
Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací 
dokumentací veřejné zakázky na stavební práce D35 Opatovice - Časy, ev. č. dle Věstníku 
veřejných zakázek 028544 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro 
výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky 
(dále rovněž „Smluvní podmínky").

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy1:

(a) Smlouva o dílo
(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)2
(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a 

projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky3
inženýrských staveb

(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a 
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky4

inženýrských staveb

(í) Technická specifikace5
(g) Výkresy6 a
(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Oceněný soupis prací -  výkaz výměr
Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)

1 Pozn. pro dodavatele: Součásti obsahu Smlouvy uvedené pod písm. (a), (c) a (h) musí být součástí nabídky 
dodavatele.
2 Z povahy tohoto dokumentu bude tato příloha Smlouvy o dílo přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným 
dodavatelem, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
3 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
4 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
5 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
6 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
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veřejná zakázka: „D35 Opatovice -  Časy11 účastník: Společnost
„D35 Opatovice -  Časy STRABAG, M -  SILNICE a SMP CZ“

Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Základní datum je 26.10.2018 (datum 28 dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek)
Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní 
všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení 
Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel 
povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních 
údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít 
vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, oběma smluvními stranami do
1. této Smlouvy o dílo a všech dokumentů tvořících součást obsahu Smlouvy, nejsou-li 

součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících 
v souhrnu Smlouvu) nebo

2. této Smlouvy o dílo a dvou souborů ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořených 
otiskem (hash pomocí algoritmu SHA256) z archivu souborů obsahujícího všechny 
dokumenty tvořící součást obsahu Smlouvy, a to prostřednictvím algoritmu podpisu 
SHA256RSA (tj. k archivu souborů obsahujícímu všechny dokumenty tvořící součást 
obsahu Smlouvy jsou vytvořeny dva hash soubory, které při porovnání s archivem všech 
dokumentů tvořících součást obsahu Smlouvy zaručují jeho integritu (nedošlo k pozměnění 
obsahu) a každý z těchto dvou hash souborů archivu všech dokumentů tvořících součást 
obsahu Smlouvy elektronicky podepíše jedna smluvní strana, čímž obě smluvní strany
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veřejná zakázka: „D35 Opatovice -  Časy“ účastník: Společnost
„D35 Opatovice -  Časy STRABAG, M -  SILNICE a SMP CZ“

výslovně potvrzují a autorizují správnost a úplnost obsahu archivu se všemi dokumenty 
tvořícími součást obsahu Smlouvy).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. O technickém způsobu 
elektronického podpisu Smlouvy (varianty 1 nebo 2 výše) rozhoduje Objednatel, který také 
případně vytváří archiv všech dokumentů tvořících součást obsahu Smlouvy a související hash 
soubory dle varianty 2, není-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami výslovně 
dohodnuto jinak.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Za objednatele:

V Pardubicích

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za dodavatele/zhotovitele:

V Praze

Za Správce společnosti: 

STRABAG a.s.

Podepsal
DN cn=ing. c=CZ,
o=STRABAG a.s. [IČ 60838744], 
ou=841/2717, 
email
Oa iu ip.2piaO J.23 10:55.10 +0V00'.

ředitel Správy Pardubice prokurista
na základě pověření

Podepsal
ON: cn=!ng___________ _ c=CZ.
o=STRABAG a.s. (IČ 60838744],
ou=841/0720.
email=
Datum: 2019.01.23 10:43:23 +01 '00'

prokuristka
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veřejná zakázka: „D35 Opatovice -  Časy" účastník: Společnost
„D35 Opatovice -  Časy STRABAG, M -  SILNICE a SMP CZ“

Y Hradci Králové 

Za Druhého společníka:

M - SILNICE u.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2019.01.24 
14:48:04+01'00'

místopředseda představenstva

Digitálně podepsal

Datum: 2019.01.24 
15:40:21 +01'00'

člen představenstva

V Praze

Za Třetího společníka:

SMP CZ, a.s.
Digitálně podepsal

Datum: 2019.01.23 
12:51:45 +0V001

předseda představenstva

Digitálně podepsal

Datum: 2019.01.23 
13:15:04+01’00'

člen představenstva

str. 6
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Č.j.: 000100/38100/2/. 72019 Vyřizuje:

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále 
jen „Zadavatel41) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

v

D35 Opatovice - Časy,

ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-028544 (dále jen „Zakázka44), Vám v souladu s § 123 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, věznění pozdějších předpisů (dále jen 
,,ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen 
„vybraný dodavatel11):

Název společnosti Název a sídlo členů společnosti IČ členů společnosti

v

D35 Opatovice -  Časy 
STRABAG, M - SILNICE a 

SMP CZ44

Vedoucí společnosti:
STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

60838744

Clen společnosti:
M -  SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice

42196868

v  ........ ............■

Clen společnosti:
SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 - 
Michle

27195147

O d ů v o d n ě n í :
Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nej výhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti 
v zadávacím řízení stanovené zadavatelem a ZZVZ.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ. 

Příloha č. 1 -  Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 -  Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., 
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ



zakázka: „D35 Opatovice -  Časy' účastník: Společnost
„D35 Opatovice -  Časy STRABAG, M -  SILNICI-: a SMP CZ“

DOPIS NABÍDKY
NÁZEV STAVBY: D35 Opatovice - Časy
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 
zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, 
Soupisu prací - Výkazu výměr, Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást 
Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto 
Nabídkou za následující cenu:

Název Díla Nabídková cena 
v Kč bez DPH DPH v Kč

Celková nabídková 
cena v Kč včetně 

DPH

(a)
(b) = DPH z ceny 

(a)
(c) = (a) + (b)

D35 Opatovice - Časy 3 388 663 110,09 711 619253,12 4 100 282 363,21

Součástí této Nabídky je soupis prací -  výkaz výměr obsahující položkové ceny jednotlivých 
položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou 
závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci 
zakázky.

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

Kritérium hodnocení
Váha kritéria 

v celkovém 
hodnocení

Hodnota

Nabídková cena v Kč bez DPH 90% 3 388 663 110,09 Kč bez DPH

Délka záruční doby v měsících 10 % 120 měsíců

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), platit po celou dobu běhu 
zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. 
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
(a) Smlouva o dílo
(b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky



zakázka: „D35 Opatovice -  Časy' účastník: Společnost
„D35 Opatovice -  Časy STRABAG, M -  SILNICE a SMP CZ“

(í) Technická specifikace
(g) Výkresy
(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací -  Výkaz výměr
Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)

- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
- Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3,3.)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s 
prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu 
s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.
Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení 
o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou 
Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, 
jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. 
Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami 
shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy 
v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a 
měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto 
souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že 
uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen 
elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž 
metadata Smlouvy.
Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez 
ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou 
v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 
odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Za Společnost „D35 Opatovice -  Časy STRABAG, M -  SILNICE a SMP CZ“ 

V Praze dne .... .1

-J

■ na základě zmocněni 
ve Smlouvě o společnosti 
a Pověření ze dne 17,10,2018

- na základě zmocnění 
ve Smlouvě o společnosti 
a Pověření ze dne 17.10.2018
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 114076735-226216-181213111612, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Zajištovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: nntářka
Pracoviště: - notářka
V Praze dne 13.12.2018



zakázka; „D35 Opatovice -  Časy" účastník: Společnost
„D35 Opatovice -  Časy STRABAG, M -  SILNICE a SMP CZ“

PŘÍLOHA K NABÍDCE
Název díla: D35 Opatovice - Časy

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro 
výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky14).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa 
Objednatele 1.1.2.2, 1.3

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4

Název a adresa 
Zhotovitele 1.1.2.3, 1.3

Společnost s názvem: „D35 Opatovice -  Časy STRABAG, 
M -  SILNICE a SMP CZ“
se sídlem na adrese Správce společnosti:
STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21,
PSČ 150 00 Praha 5

Jméno a adresa 
Správce stavby 1.1.2.4, 1.3 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 

902, 530 02 Pardubice
Doba pro dokončení 
Díla 1.1.3.3 44 měsíců

Doba pro uvedení 
stavby do provozu 1.1.3.10 32 měsíců

Záruční doba 1.1.3.7

(a)
Záruční doba činí 120 měsíců pro všechny objekty řady 100, 
200 a 300 s výjimkou:
(i) objektů cizích správců objektové řady SO 100 a 300

v rozsahu dle přílohy č. 9 zadávací dokumentace - Výkresy, 
u nichž je délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy k 
nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců,
(ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / 
prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je
v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 
60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy k nabídce [viz řádek
(b) této Přílohy k nabídce níže] a
(iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí 
Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace.
(b)
Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení 
/ prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční 
doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby 
uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / 
zařízení / technologického zařízení / práce.
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účastník: .Společnost
„D35 Opatovice -  Časy STRABAG, M -  S1LNICF. a SMP CZ“

zakázka: „D35 Opatovice-Časy“

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

(c)
60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / 
zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají 
rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně 
předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce.

Náklady 1.1.4.3
Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro ověřování a 
kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních 
závazkových vztahů vydané SFDI z 15. 3. 2016, která je 
dostupná na www.sfdi.cz/poskytovani-informaci/metodiky/.

Sekce 1.1.5.6

Popis definované Sekce (je-li taková):
a) SO 142 Přeložka silnice III/29823 (km 6,8)

SO 220 Nadjezd na silnici III/29823

b) SO 143 Přeložka silnice III/29820 (8,9)
SO 221 Nadjezd na III/29820 (km 8,866 D35)

c) SO 153 Přeložka místní komunikace v km 9,950
SO 222 Nadjezd na místní komunikaci u Újezdu (km 
9,922 D35)

d) SO 144 Přeložka silnice 11/298 (km 11,9)
SO 223 Nadjezd na silnici 11/298 - MÚK Rokytno

e) SO 145 Přeložka silnice III/29817 (14,3)
SO 224 Nadjezd na III/29817 (km 14,269 D35)

f) SO 132 Úprava stávající silnice 1/36 -  Časy 
SO 225 Nadjezd na silnici 1/36

g) Jednotlivé stavební objekty objektové řady SO 300, 400 
a 500, pro které je dle kpt. 6 Průvodní zprávy (příloha č. 9 
zadávací dokumentace -  Výkresy) určen jiný budoucí 
vlastník/majetkový správce, než ŘSD ČR.

Dílo 1.1.5.8 D35 Opatovice - Časy
Elektronické přenosové 
systémy 1.3 Datové schránky

Rozhodné právo 1.4 Právo České republiky
Rozhodnýjazyk 1.4 Čeština
Jazyk pro komunikaci 1.4 Čeština
Doba pro přístup na 
staveniště

2.1
Dle přílohy „Doba pro přístup na staveniště11, která je 
součástí Technické specifikace

sír, 2
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zakázka: „D.35 Opatovicc -  Časy" účastník: Společnost
„D35 Opatoviee -- Časy STRABAO, M -  SILNICE a SMP CZ“

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

Procento Podmíněných 
obnosů 13.5.(b) (ii) Nepoužije se.

Úpravy v důsledku 
změn nákladů

13.8 Použije se Pod-článek 13.8.1.

Vliv prodlení 
objednatele na úpravy 
v důsledku změn 
nákladů

13.8.1.2

Pro výpočet násobitele Pn se použije:
Tab. 4.2 Měsíční odhady vývoje cen stavebních prací (kód: 
011042-17, list 2005 avg = 100) publikovaná Českým 
statistickým úřadem na: https://www.czso.cz/csu/czso/ipc cr

Zálohová platba při 
zahájení stavebních 
prací

14.2
10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Návrh na zlepšení 13.2 c) Vypuštěno bez náhrady.

Zadržené částky 
z průběžné platby

14.6 c)
Prodlení s udržováním platnosti bankovní záruky dle Pod- 
článku 4.2 a Pod-článku 4.25 
10 % průběžné platby

14.6 d)
Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7 
10 % průběžné platby

14.6 e)
Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle 
pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3 
10 % průběžné platby

14.6 f)
Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné 
Smlouvy podle Článku 18 
10 % průběžné platby

Vydání potvrzení 
průběžné platby 
(maximální částka 
zadržených plateb)

14.6 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Měny plateb 14.15 Koruna česká

Výše pojistného plnění 18.2
Výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění 
Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby 
provedených prací bez DPH

Minimální částka 
pojistného krytí

18.2 1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Způsob rozhodování 
sporů 20 Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum do kdy musí být 
jmenována DAB

20.2 Nepoužije se.

Počet členů DAB 20.2 Nepoužije se.
Jmenování (nedojde-li 
k dohodě) provede |

20.3 Nepoužije se.
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zakázka: „D35 Opatovicc -  Časy*' účastník: Společnost
„D35 Opatovíce -Č asy STRABAG, M -  SILNICE a SMP CZ“

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

Výše Zajištění splnění 
smlouvy

4.2
10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní 
záruky v listinné podobě

Záruka za odstranění 
vad 4.25

3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní 
záruky v listinné podobě

4.28 a)
Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4 
7 500 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení

4.28 b)

Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 
4,29

1 000 000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele se 
splněním postupného závazného milníku

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu

4.28 c)
Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 
4.31
500 000 Kč za každý případ porušení

4.28 d)
Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-
článku 6.9 poslední odstavec
15 000 000 KČ za každý případ porušení

4.28 e)
Za nedodržení Doby pro dokončení 
1 000 000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele 
s dokončením Díla v Době pro dokončení

4.28 f)

Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu 
2 000 000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele 
s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla 
nebo Sekce do provozu

4.28 g)
Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 
500 000 Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková 
výše smluvních pokut

4.28 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Postupné závazné 
milníky

4.29

a) Finanční plnění minimálně 15 % z Přijaté smluvní částky 
(bez DPH) za práce provedené dle platného 
harmonogramu do 12 měsíců od Data zahájení prací

b) Finanční plnění minimálně 50 % z Přijaté smluvní částky 
(bez DPH) za práce provedené dle platného 
harmonogramu do 24 měsíců od Data zahájení prací

Definice
“Jmenovaného
poddodavatele”

5.1

Jmenovaným poddodavatelem části Díla = Stavebních 
objektů SO 452, 454, 455, 456, 457, 461 a 462, je 
Zadavatelem určená společnost: Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6,130 00 Praha 3, IČ: 
04084063.

Právo na variaci 13.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce.
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zakázka; „D35 Opatovice -  Časy"

Za Společnost „D35 Opatovice 

V Praze dne ... $ $

- na zúKiaae zmocnúm 
ve Smlouvě o společnosti 
a Pověření ze dne 17.10.2018

účastník: Společnost
„D35 Opatovice -  Časy STRABAG, M -  SILNICE a SMP CZ“

Časy STRABAG, M -  SILNICE a SMP CZ“

- na základě zmocnění 
ve Smlouvě o společnosti 
a Pověření ze dne 17.10.2018
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 114076913-226216-181213111833, skládající se z 5 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: - notářka
Pracoviště: notářka
V Praze dne 13.12.2018



zakázka: „D35 Opatovice -  Časy" účastník: Společnost
„D35 Opatovice -  Časy STRABAG, M -  SILNICE a SMP CZ“

PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 
Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro- 
organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě 
původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného 
množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny 
závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace 
Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších 
dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do 
Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, 
kterého se Variace týká.

(6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu 
neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k 
provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou 
v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí 
účinnosti Změnového listu.

(7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového 
listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení 
prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení 
Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení 
bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele 
schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po 
nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu 
zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, 
nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí 
Zhotoviteli k přepracování.
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zakázka: „D35 Opatovice -  Časy účastník: Společnost
„D35 Opatovice -  Časy STRABAG. M -  SILNICE a SMP CZ"

str. 7



P Í D Í C
Fécíération Intemationaie des íngénieurs - Gonseiis 
International Federation of Consulting Engineers 
Internationale Vereimgung 8eratender jngemeure 
Federación mternacionaí de Ingenieros Consultores

Smluvní podmínky pro 
VÝSTAVBU
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM

OBECNÉ PODMÍNKY



OBECNE PODMÍNKY

Smluvní podmínky 
pro VÝSTAVBU

POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB 
PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM

First Editíon 1999
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Obecné podmínky

Obefná ustanovení

Ve Smluvních podmínkách („tyto Podmínky), které obsahují Zvláštní podmínky a tyto
Obecné podmínky, mají následující slova a výrazy níže definovaný význam. Slova ozna
čující osoby a sťany zahrnují korporace a jiné právnické osoby, jestliže z kontextu
nevyplývá néco jiného.

1.1.1.1 „Smlouva" \e Smlouva o dílo. Dopis o přijetí nabídky, Dopis nabídky, tyto 
Podmínky. Technická specifikace. Výkresy, Formuláře a další dokumenty 
(pokud existuji) uvedené ve Smlouvě o dílo nebo v Dopise o přijetí nabídky.

t .1.1.2 „Smlouva o dílo'' je dokument smlouvy o dílo (pokud existuje), na který od
kazuje Potí-čiánek 1.6 [Smlouva c dílo],

1.1.1.3 „Dopis o přijetí nabídky" je Objednatelem podepsaný dopis o formálním 
přijetí Dopisu nabídky včetně jakýchkoli přiložených memorand obsahujících 
vzájemné oběma Stranami potíepsane dohody. Pokud žádný takový dopis 
o přijetí nabídky neexistuje, výraz ..Dopis o přijetí nabídky je označován výra
zem Smlouva o dílo a tiatern vydání a přijetí Dopisu o přijetí nabídky je datum 
podpisu Smlouvy o dílo.

i . 1 ,1.4 „Dopis nabídky" je dokument nazvaný jako dopis nabídky, který byl připra
ven Zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku Objednateli na Dílo.

i .1. i .5 „Technická specifikace" ie dokument nazvaný jako technické specifikace 
tak. _-ak je zahrnut ve Smlouvě včetně jeho jakýchkoli dodatků a modifikací 
v souladu se Smlouvou. Tento dokument technicky specifikuje Dílo.

i .1 .i .6 „Výkresy" jsou výkresy Díla tak. jak jsou zahrnuty ve Smlouvě včetně jakých
koli jejich dodatků a modifikaci vydaných Objednatelem (nebo jeho jménem) 
v souladu se Smlouvou.

i . i . i . 7 „ Formuláře" jsou dokumenty (nebo dokument) nazvané jako formuláře, při
pravené Zhotovitelem a předložené spolu s Dopisem nabídky tak. jak jsou 
zahrnuty ve Smlouvě. Takový dokument může obsahovat Výkaz výměr, úda
je, seznamy a rozpisy položkových cen.

1.1.1.8 „Nabídka" je Dopis nabídky včetně všech ostatních dokumentů, které Zho
tovitel předložil spolu s Dopisem nabídky tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě.

1.1.1.9 „Příloha k nabídce" isou vypinené stránky nazvané příloha k nabídce připo
jené k Dopisu nabídky a tvoři jeho součást.

1.1.1.10 „Výkaz výměr' a „Seznam hodinových sazeb" jsou dokumenty tak nazva
né (pokud existují), ktere jsou zahrnuty ve Formulářích.



1 .1.2
Strany a osoby

1.1.3
Data, zkoušky, 
lnuty a dokončen;

i  .1.2.1 „Strana" znamená podie kontextu Objednatel nebo Zhotovitel.

i .1.2.2 „Objednatel" je osoba označená jako objednatel v Příloze k nabídce a práv
ní nástupci této osoby.

i .1.2.3 „Zhotovitel" je osoba (nebo osoby) označená jako zhotovitel v Dopise na
bídky akceptovaném Objednatelem a právní nástupci této osoby (nebo 
osob).

1.1 .2.4 „Správce stavby" je osoba jmenovaná Objednatelem k výkonu funkce 
Správce stavby pro účely Smlouvy a uvedená v Příloze k nabídce, nebo 
jiná osoba jmenovaná případně Objednatelem a oznamenaZhoíoviteíi podie 
Poú-clánku 3.4 [Výměna správce stavby}.

1.1.2.5 „Zástupce zhotovitele" je osoba uvedená Zhotovitelem ve Smlouvě, nebo 
případně jmenovaná Zhotovitelem podie Potí-článku 4.3 [Zástupce zhotovi
tele], která jedná jménem Zhotovitele.

1.1.2.5 „ Personál objednatele" jsou Správce stavby, asistenti uvedeni v Pod-čián- 
ku 3.2 přenesení pravomoci a pověřeni správcem stavbyj a všichni ostatní 
pracovníci, dělnici a jiní zaměstnanci Správce stavby a Objednatele, stejně 
jako jakýkoli personál oznámený Zhotoviteli Objednatelem nebo Správcem 
stavby jako Personál Objednatele.

1.1.2.7 „Personál zhotovitele" jsou Zástupce Zhotovitele a veškerý personál, který 
Zhotovitel využívá na Staveništi a Který může zahrnovat pracovníky, dělníky 
a další zaměstnance Zhotovitele a každého Podzhotcviteie, stejně jako jaký
koli personál pomáhající zhotoviteli při provádění Díla.

1.1.2.8 „Podzhotovitel" je jakákoli osoba uvedená ve Smiouvš jako potízhotoviteí 
částí Díla a jakákoli osoba jmenovaná jako podzhotovitel časti Díla a právní 
nástupci každé takové osoby.

i  .1.2.9 „Rada pro rozhodováni sporů /  Díspute Adjudication Board (DAB)" je oso
ba nebo tří osoby takto uvedená(é) ve Smlouvě nebo jiná osobafy) jmencva- 
ná(é) podle Pod-článku 20.2 [Jmenováni rady pro rozhodování sporů] nebo 
Pod-čiánku 20.3 [Neschopnost se dohodnout při jmenováni rady pro rozho
dováni sporu].

1.1.2.10 „FIDIC" je Fédération Internationale des íngénieurs-Conseils, Mezinárodní 
federace konzultačních inženýru.

1.1.3.1 „Základní datum" je datum 28 dnů před termínem pro předložení Nabídky.

1 .1.3.2 „Datum zahájení prací" je datum oznámené podle Pod-článku 8.1 [Zaháje
ni prací na díle].

1.1.3.3 „Doba pro dokončeni" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce (podle 
okolnosti) podie Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončeni] tak, jak je stanovena 
v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.4 [Prodlou
ženi doby pro dokončeni}}, počítaná od Data zahájení prací.

1.1.3.4 „Přejímací zkoušky" jsou zkoušky specifikované ve Smlouvě nebo dohod- 
nutě oběrna Stranami nebo nanžené jako Variace, které jsou provedeny



1.1.3.5

podle Článku 9 [Přejímacízkoušky] před převzetím Díla nebo Sekce (podle 
okolností) Objednatelem.

„ Potvrzení o převzetí" je potvrzení -vydané podle Cíanku 10 [Převzetí objed
natelem].

1.1.3.6

1.1.3.7

„Zkoušky po dokončení" jsou zkoušky ýsou-íí takové) specifikované 
ve Smiouvé, které jsou vykonány v souladu s ustanoveními Zvláštních pod
mínek po převzetí Dia nebo Sekce (podle okolnosti) Objednatelem.

„Záruční doba" je doba prc oznámení vad Díla nebo Sekce (podle okolnos
tí) podle Pod-čianku 11.1 [Dokončení nedokončených prací a odstraňování 
vad] tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle 
Pod-čianku 11.3 [Prodloužení záruční doby]), počítaná od data dokončení 
Díla nebe Sekce tak. >ak je potvrzeno podle Pod-čianku 10.1 převzetí díla 
a sekcí].

1.1.3.8 „Potvrzení o splnění smlouvy" je potvrzení vydané podle Pod-čianku 11.9 
[Potvrzeni o splnění smlouvy].

1.1.3.9 „den" je kalendářní den a „rok" je 365 dnů.

Pemze a platby i .1.4.1 „Přijatá smluvní částka" je častka přijatá Dopisem o přijetí nabídky za pro
vedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.

1.1,4.2 „Smluvní cena'' je cena definovaná v Poa-článku 14.1 [Smluvní cena] a ob
sahuje úpravy v souladu se Smlouvou.

1.1.4.3

1.1.4.4

„Náklady" jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) rozumné vynalo
ženy Zhotovitelem, ať jíž na Staveništi nebo mimo ně. včetně režijních a po
dobných poplatků, nezahrnují však zisk.

„Potvrzení závěrečné platby" je potvrzení platby vydané podle Pcd-článku 
14.13 [Vydáni potvrzení závěrečné platby].

1.1.4.5 „Závěrečné vyúčtování" je vyúčtování definované v Poa-článku 14.11 [Žá
dost o potvrzeni závěrečné platby].

1.1.4.6 „Cizí měna" je měna, v které je placena část (nebo celá) Smluvní cena. ne 
však Místní měna.

1.1.4.7 „Potvrzení průběžné platby" je potvrzení platby -vydané podle Článku 14 
[Smluvní cena a platební podmínky], jiné než Potvrzení závěrečné platby.

1.1.4.8- „Místní měna" je měna Země.

1.1.4.9 „Potvrzení platby" je potvrzení platby vydané podle Článku 14 [Smluvní 
cena a platební podmínky].

.4.10 ..Podmíněný obnos" je obnos (je-li takový) specifikovaný ve Smlouvě jako 
podmíněný obnos pro provedení jakékoli části Díla nebo pro dodávku Tech
nologického zařízení, Materiálů nebo siužeb podle Pcb-číáoku 13.5 [Podmí
něné obnosy).

1.1.4 .11 „Zádržné" -sou akumulované zadržené pemze, které Objednatel zadržuje



podíe Pod-čianku 14.3 [Žádost o potvrzeni průběžné piatby] a vyplácí podle 
Pod-číánku 14.9 [Platba zádržného].

.4.12 „Vyúčtování” je vyúčtování předložené Zhotovitelem jako součást žádosti

1.1.5
Dílo a věci pro něj určené 1.1.5.1

o potvrzení platby podle Článku 14 [Smluvní cena a platební ooamink/l.

„Vybavení zhotovitele" jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky a daiší 
věc: potřebné pro provedeni a dokončení Díla a odstraněni '/šech vad. Vyba
vení zhotovitele nezahrnuje Dočasné dílo, Vybavení objednatele (je-li takové). 
Technologické zařízení, Materiály a všechny jiné věci, ktere mál tvořit nebo 
tvoří část Stavby.

1.1.5.2 „Věci určené pro dílo" jsou Vybavení zhotovitele, Materiály, Technologické 
zařízeni a Dočasné dílo nebo cokoli z uvedeného tak, jak je to vhodné.

1.1.5.3 „Materiály" jsou véci všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které 
mají tvořit nebo tvoří část Stavby, včetně materiálů dodávaných Zhotovite
lem bez zabudování (jsou-íí takové) podle Smlouvy.

1,1.5.4 „Stavba" je trvale zabudované dílo, které má Zhotovitel provést podle 
Smlouvy.

1.1.5.5 „Technologické zařízení" jsou přístroje, stroje a dopravní prostředky, ktere 
máji tvořit nebo tvoří část Stavby.

1.1.5.6 „Sekce" je část Díla specifikovaná v Příloze k nabídce jako Sekce (je-li taková).

1.1.5.7 „Dočasné dílo" jsou všechna dočasná díla jaKéhokolí druhu (jiná než Vy
bavení zhotovitele) potřebná na Staveništi k provedení a dokončení Stavby 
a odstranění všech '/ad.

1.1.5.8 „Dílo" je Stavba a Dočasné dílo nebo kterékoli z uvedených tak, jak je to 
vhodné.

1.1.6
Daiši definice 1.1.6.1 „Dokumenty zhotovitele" jsou vypočty, počítačové programy a jiný soft

ware, výkresy, příručky, modely a daiší dokumenty technické povahy (jsou-li 
takové) dodané Zhotovitelem podíe Smlouvy.

1.1.6.2 „Země" je země. v které se nachází Staveniště (nebo jeho většina) pro pro
vedení Stavby.

1.1.6.3 „Vybavení objednatele" jsou přístroje, stroje a dopravní prostředky (jsou-ii 
takové), které dal Objednatel Zhotoviteli k dispozici, aby je využil při prove
dení Díla tak, jak je stanoveno v Technické specifikací. Vybavení objednatele 
neobsahuje Technologické zařízení, které ještě nebylo převzato Objednate
lem.

1.1.6.4 „Vyšší moc" je definována v Článku 19 [Vyšší moc].

1.1.6.5 „Právní předpisy1 jsou veškerá národní (nebo státní) legislativa, nařízeni, vy
hlášky a jiné právní předpisy a též zákony a místní vyhlášky jakéhokoli legálně 
ustanoveného orgánu veřejné správy.

1.1.6.6 „Zajištění splnění smlouvy" je zajištění (nebo i více různých zajištěni, jsou-li 
taková) podle Pod-číánku 4.2 [Zajištěnísplněni smlouvy].



1 . 1 .6.7 „Staveniště" je místo, kde ma být provedena Stavba a kam má být do
dáno Technologické zařízení a Matenáíy, a jakékoli jiné místo specifikované 
ve Smlouvě jako místo tvořící součást Staveniště.

' .1.6.8 „Nepředvídatelné’' je to, co není rozumně předvídatelné zkušeným zhotovi
telem do data pro předložen; Nabídky.

1.1.6.9 „Variace” je jakákoli změna Dí!a nařízená nebo schválená jako variace podle 
Článku 13 [Variace a úpravy).

Výklad Když z kontextu nevyplývá něco jiného, lak ve Smlouvě:

(a.) slova v jednom rodě obsahují všechny rody;
(b) sleva v jednotném čísle obsahují také množné číslo a slova v množném čísle 

obsahují také jednotné číslo;
(c; ustanovení obsahující slovo „dohodnout”, „dohodnuté” nebo „dohoda" vyžadu

jí. aby dohoda byla zaznsmenana písemně a 
(g) „napsaný” nebo „písemný” je psaný rukou, psacím strojem, tištěný nebo zhoto

vený elektronicky s výsledkem trvalého záznamu.

Slova na okraji stránek a ostatní nadpisy nesmí být pň výkladu těchto Podmínek brány 
v potaz.

Komunikační prostředky Kdykoli tyto Podmínky předpokládají udělení nebo vydání schválení, potvrzeni, souhla
sů. určeni, oznámení a požadavků, musí být tato komunikace;

(a; písemná a odevzdaná osobně (proti potvrzení o převzetí), odeslaná poštou 
nebo kurýrem nebo přenesená s použitím jakéhokoli z dohodnutých systémů 
elektronického přenosu stanovených v Příloze k nabídce; a 

(b) doručená, odeslaná nebo přenesená na adresu příjemce komunikace uvede
nou v Příloze k nabídce. Avšak;

íi) oznamí-íi příjemce jinou adresu. Komunikace musí být následně doručo
vána odpovídajícím způsobem; a

(ii) neuvede-ií příjemce jinak prs požadavku na schválení nebo souhlas, může 
být odesíana na adresu, ze které požadavek přišel.

Schválení, potvrzen;, souhlasy a určení nesmí byt bez závažného důvodu zdržovány 
nebo zpožďovány. Jestliže je vydáno potvrzení jedné Straně, ten, kdo ho vydal, musí 
poslat kopii druhé Strané. Jestliže jedné Straně druha Strana nebo Správce stavby 
vydá oznámení, kopie musí být zaslána Správci stavby nebo druhé Strané, podle okol
nosti.

Právo a jazyk Smlouva se řídi právem země (nebo jiné jurisdikce) uvedeným v Příloze k nabídce.

Existuji-íi verze jakékoli části Smlouvy napsané ve více než jednom jazyce, má před
nost ta verze, která je napsana v rozhodném jazyce uveaenem v Příloze k nabídce.

Jazykem pro komunikaci je jazyk uvedený v Příloze k nabídce. Není-ii tam uvedený 
žádny jazyk, je jazykem pro komunikaci jazyk, v kterém je Smlouva (nebo její většina) 
napsaná.



Hierarchie smluvních 
dokumentu

1.5 -------------- --—

Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pro účely 
výkladu je určeno následující pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů:

1.6 ..............

Smlouva o dílo

Postoupení

1.8 ...................

Péče o dokumenty 
a jejich dodáni

(a) Smlouva o dílo (exístuje-li),
(b) Dopis o pňjetí nabídky,
(c) Dopis nabídky,
(d) Zvláštní podmínky.
(e) tyto Obecné podmínky,
(f) Technická specifikace, 
íg) Výkresy a
íh) Formuíám a veškeré ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy.

Jestliže se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Správce stav
by vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.

Jestliže se Sírany nedohodnou jinak, musí uzavřít Smlouvu o dílo do 28 dnů poté, co 
Zhotovitel obdržel Dopis o přijetí nabídky. Podkladem pro Smlouvu o díio musí být 
vzorový dokument přiložený k Zvláštním podmínkám. Výcsaje na kolkovné a podobné 
poplatky (jsou-ii takové) vyžadované právem v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo 
musí uhradit Objednatel.

Žádná ze stran nepostoupí celou Smlouvu, ani její jakoukoli část, ani jakýkoli užitek 
nebo prospěch z ni. Avšak jedna i druhá Strana:

a) nuže postoupit celou Smlouvu nebo její jakoukoli část za předchozí dohody 
s druhou Stranou, podle volného uvážení této druhé Strany a

b) může, jako zajištění ve prospěch banky nebo finanční instituce, postoupit své prá
vo na zaplacení peněžních částek, které jsou nebo budou podle Smlouvy splatné.

Technická specifikace a Výkresy musí být pod dohledem a v péci Objednatele. Není- 
-íi ve Smlouvě stanoveno jinak, musí být dvě kopie Smlouvy a každého následného 
Výkresu poskytnuty Zhotoviteli, který' si muže na své náklady uděiat nebo vyžadaí další 
kopie.

Všechny Dokumenty zhotovitele musí být pod dohledem a v péči Zhotovitele, pokud 
a dokud nejsou převzaty Objednatelem. Není-iive Smlouvě stanoveno jinak. Zhotovitel 
musí poskytnout Správci stavby šest kopií každého z Dokumentů zhotovitele.

Zhotovitel musí mít na Staveništi kopií Smlouvy, publikací uvedených v Technické spe
cifikaci, Dokumentů zhotovitele (jsou-li nějaké). Výkresů a Variací a ostatní komunikace 
vedené podle Smlouvy. Personál objednatele musí mít v jakékoli rozumné době právo 
přístupu ke všem těmto dokumentům.

Jestliže se některá ze Stran dozví o chybě nebo vadě technické povahy v dokumentu, 
který byl připraven k použití při provedení Díla, tato Strana musí dat okamžitě druné 
Straně o takové chybě nebo vadě oznámení.

1 . 9 ------------------

Zooiúěné  výkresy 
a pokyny

Zhotovitel musí dát Správci stavby oznámení, kdykoli je pravděpodobné, že se Dílo 
zpozdí nebo se ztíží podmínky jeho provádění z důvodu, že Zhotoviteli nebude vy-



1-10

Užívám dokumentů 
zhotovitele objednatelem

1.11

Užíván; dokumentu 
objednatele zhotovitelem

dán potřebný výkres nebo pokyn v určité konkrétní ihůtě, která musí byt přiměřená. 
Oznámení musí obsanovat podrobnosti o tomto potřebném výkresu nebo pokynu, 
podrobnosti o tom, proč a do kdy by néí být vydán, a podrobnosti o povaze a rozsahu 
zpoždění a ztížených podmínek, ke kterým pravděpodobně dojde, když bude potřeb
ný výkres nebo pokyn vydán pozdě.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady jako následek toho, že Správce 
stavby nevydal oznámením požadovaný výkres nebo pokyn v přiměřené Ihůtě specifi
kované v oznámení s uvedením podpůrných podrobností, musí dát Zhotovitel Správci 
stavby aalši oznámeni a je oprávněn ootíie Pod-čiánku 20.1 [Ciaimy zhotovitelej k;

í.a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-číánku 8.4 [Prodlouženi doby pro dokončen f\ a 

(b; platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 
zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto dalšího oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu 
s Pod-čiankem 8.5 [Určen/], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

Avšak Zhotovitel není oprávněn k takovému prodlouženi doby. Nákladům nebo zisku, 
pokud a do te míry, do jaké bylo nekonaní Správce stavby způsobeno chybou nebo 
zpožděním Zhotovitele, včetně chyby v jakýchkoli Dokumentech zhotovitele nebo je
jich zpožděným předložením.

Mezi Stranami platí, že si Zhotovitel ponechá autorská práva a další práva duševního 
vlastnictví k Dokumentům zhotovitele ta jiným dokumentům tvořícím projektovou do
kumentaci) vyhotoveným Zhotovitelem (nebo jeho jménem).

Platí, že Zhotovitel (podpisem Smiouvy) poskytl Objednateli rozsahem ani způsobem 
neomezenou, posiupiieínou, nevýhradní a bezúplatnou licenci k rozmnožování, roz
šiřováni nebo jinému užití Dokumentů zhotovitele, včetně zhotovování a užívání jejích 
modifikací. Tato ficence musí:

a) platit po skutečnou nebo předpokládanou (cokoliv je delší) dobu životnosti pří
slušných částí Díla.

b) opravňovat kteroukoli osobu řádně disponující příslušnou částí Díla k rozmno
žováni. rozšiřování nebo jinému užití Dokumentů zhotovitele pro účely dokonče
ni, provozu, údržby, předělám, úprav, oprav a demolic D;ia a

c) v případě Dokumentu zhotovitele, které jsou ve formě počítačových programů 
a jméno softwaru, dovolovat jejich používáni na jakémkoli počítači na Staveništi 
a na dalších místech předpokládaných Smlouvou, včetně případů jakýchkoliv 
vyměněných počítačů dodaných Zhotovitelem.

Dokumenty zhotovitele a jiné dokumenty tvořící projektovou dokumentaci vyhotove
nou Zhotovitelem (nebo jeho jménem) nesmi být bez souhiasu Zhotovitele Objednate
lem (nebo jeho jménem) rozmnožovány, rozšiřovány nebo jinak užívány třetími stranami 
pro jiné účely, než uvedené v tomto Pod-čiánku.

Mezi Stranami platí, že si Objednatel ponechá autorská práva a další práva duševního 
vlastnictví k Technické specifikaci. Výkresům a jiným dokumentům vyhotoveným Ob
jednatelem (nebo jeno jménem). Zhotovitel může. na vlastní náklady, kopírovat, pou
žívat a získávat informace z těchto dokumentů pro účeiy vyplývající ze Smlouvy. Bez



souhlasu Objednatele je Zhotovitel nesmí kopírovat, používat nebo poskytovat třetím 
stranám, kromě případu, kdy je to nutné pro účeíy vyplývající ze Smlouvy.

1-12 ............................ —............. ...................... -..................... -...... -............................................................................

Důvěrné informace Zhotovitel musí poskytnout všechny důvěrné a jiné informace. Které může Správce 
stavby rozumně požadovat k tomu. aby si ověřil, že Zhotovitel postupuie v souladu se 
Smlouvou.

1.1 3 ......................... ....................................................  - - ■

Soulad
s právními předpisy

Zhotovitel musí při plnění Smlouvy jednat v souladu s příslušnými Právními předpisy.
Není-li ve Zvláštních podmínkách uvedeno jinak:

a) Objednatel získal (nebo musí získat) územní nebo podobná povolení pro Stavbu 
a jakákoli další povolení popsaná v Technické specifikaci jako povolení, která 
měl (nebo má) získat Objednatel; a Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a za
jistit. aby mu nevznikla újma v důsledku toho, že se to Objednateli nepodařilo; a

b) Zhotovitel musí podat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně. odvody a po
platky a získat veškerá povolení, licence a schválení požadované Právními před
pisy ve vztahu k provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad; a Zhoto
vitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku 
toho, že se to Zhotoviteli nepodařilo.

1.14 — .............-..... .......

Společná a nerozdílná 
odpovědnost

Jestliže Zhotovitel vytvoří (podle příslušných Právních předpisů) společný podnik, Kon
sorcium nebo jiné neregistrované seskupení dvou nebo více osob;

a) tyto osoby musí být společné a nerozdílně odpovědny Objednateli za splnění 
Smlouvy;

b) tyto osoby musi oznámit Objednateli svého představitele, který musí být opráv
něn zavazovat Zhotovitele a každou z těchto osob; a

c) Zhotovitel nesmí měnit sve siožení nebo právní status bez předchozího souhla
su Objednatele.

Objednatel

2.1

Právo přístupu 
na staveniště

Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na všechny časti Staveniště, 
předat mu je a umožnit mu jejich užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze 
k nabídce. Toto právo a možnost užívání nemusí náležet pouze Zhotoviteli. Jestliže 
musí Objednatel podle Smlouvy předat k užívání (Zhotoviteli) nějaký základ, konstruk
ci, technologické zařízení nebo prostředek přístupu na staveniště, musí to Objednatel 
udělat v době a způsobem stanoveným v Technické specifikaci. Avšak Objednatel 
může odepřít .akékoíi takové právo, předám a možnost užívání dokud neobdrží Zajiš
tění splnění smlouvy.

Jestliže v Příloze k nabídce není uvedená žádná taková doba, musí Objednatel Zhoto
viteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat ho a umožnit jeho užívání během 
doby potřebné k tomu, aby bylo Zhotoviteli umožněno postupovat v souladu s harmo
nogramem předloženým podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram],

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady jako následek toho. že Objednáte* 
neposkytl Zhotoviteli právo přístupu na Staveniště, nepředal mu ho nebo mu neumož-



nií jeho užívání během takové coby, musí dát Zhotovitel Správo stavby oznámeni a je 
oprávněn podle Pod-číánku 20.t [Ciaimy zhotovitele] k:

(a; prodlouženi doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno bodle Pod-číánku 8 A {Prodlouženídoby pro dokončeni1 a

(b) piatbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 
zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-číán- 
kem 3.5 [Určeni], aby tyto záležitostí dohod! nebo určit.

Avšak Zhotovitel není oprávněn k takovému prodloužení doby. Nákladům nebo zis
ku. pokud a do té míry, do jaké bylo uvedene nepiněm Objednatele způsobeno chy
bou nebe zpožděním Zhotovitele, včetně chyby v jakýchkoli Dokumentech zhotovitele 
nebo jejích zpožděným předložením.

Povoleni, lícen

(a; zaopatřením kopií Právních předpisů Země. které se vztahují ke Smlouvě, aie 
nejsou běžně dostupné.

(b) při žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou 
vyžadována Právními předpisy Země:

(i) které je Zhotovitel povinen obstarat podle Poo-čiánku 1.13 {Soulad 
$ právními předpisy],

(íij pro dodávku Věci určených pro dílo, včetně procleni a 
(iii) pro vyvoz Vybavení zhotovitele při odklízení ze Staveniště.

Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel (jestliže je v postaveni, které mu to umož
ňuje) poskytnout Zhotoviteli přiměřenou podporu:

Personál objednatele Objednatel musí zajistit, aby Personál objednatele a Objednatelovi další zhotovitelé 
na Staveništi:

(a) spolupracovali se Zhotovitelem v jeho úsilí podle Poa-článku 4.6 [Spolupráce] a
(b) přijali opatřeni podobná těm, která je povinen přijmout Zhotovitel podle pod- 

-odstavců :a), íb) a (c) Pod-článku 4.8 {Bezpečnost prácej a podle Pod-číánku 
4.18 [Ochrana životního prostředí].

Zajisténi financovaní Objednáte! musí do 28 dnů po obdrženi požadavku Zhotovlieie předložit přiměřený
objednatelem důkaz o tom. že bylo a stáie je zajištěno financování, které umožní Objednateli zaplatit

Smluvní cenu (jak je v daném čase odhadována) v souladu s Článkem 14 [Smluvní 
cena a platební podmínky]. Jestliže Objednatel zamýšlí, že udělá jakoukoli podstatnou 
změnu, která se hýká zajištěni financováni, musí dát Objednatel Zhotoviteli oznámení 
s podrobnými údaji.

Cíaimy objednatele jestliže se Objednatel domnívá, že je oprávněn k platbě podle jakéhokoli Článku těch
to Podmínek nebo jinak v souvislosti se Smlouvou anebo k prodloužení Záruční doby, 
musí dát Objednatel nebo Správce stavby Zhotoviteli oznámeni nároku (cíaímu) s uve
dením podrobností. Toto oznámení však není požadováno pro platby podle Pod-člán
ku 4.19 [Elektřina, voda a plyn), podle Pod-článku 4.20 [Vybaveníobjednatele a objed
natelem volně poskytovaný materiál] a pro další služby požadované Zhotovitelem.



Oznámení musí být podáno co nejdříve, jak je to prakticky možné po tom, co si Objed
náte! uvědomí! skutečnost nebo okolnost, z které claim vyplývá. Oznámení vztahující 
se k prodloužení Záruční doby musí být podáno před uplynutím této doby.

Podrobnosti musí specifikovat Článek nebo jinou podstatu cíaimu a musí obsaho
vat zdůvodnění částky anebo prodloužení, ke kterým se Objednatel domnívá, že je 
v souvislosti se Smlouvou oprávněn. Správce stavby pak musí postupovat v souladu 
s Poú-č!ánkem 3.5 [Určeni], aby dohodl nebo urči! (i) částku (je-li nějaká), k jejíž platbě 
Zhotovitelem je Objednatel oprávněn anebo (ii) prodloužení (je-li nějaké) Záruční doby 
v souladu s Pod-článkem 11.3 [Prodlouženizáruční doby}.

Tato částka může být zahrnuta jako odpočet do Smluvní ceny a Potvrzení platby. 
Objednatel je oprávněn k zápočtu nebo jakémukoli odpočtu z částky potvrzené v Po
tvrzení platby nebe jakkoli nárokovat vůči Zhotoviteli pouze v souladu s tímto Pod- 
-číánkem.

Správce stavby

3.1

Povinnosti a pravomoc Objednatel je povinen jmenovat Správce stavby, který musí vykonávat povinnosti jemu
správce stavby stanovené ve Smlouvě. Správce stavby musí zaměstnat inženýry a další odborníky

s vhodnou kvalifikací, kompetentní k výkonu těchto povinností.

Správce stavby nemá žádnou pravomoc měnit Smlouvu.

Správce stavby vykonává pravomoc náležející Správci stavby tak, jak je stanoveno 
ve Smlouvě nebo nutně ze Smlouvy vyplývá. Jestliže je po Správci stavby požadováno, 
aby získal schválení Objednatele před výkonem určité konkrétní pravomoci, musí být 
takové požadavky uvedeny ve Zvláštních podmínkách. Objednatel se zavazuje dále 
neomezovat pravomoc Správce stavby jinak, než jak je dohodnuto se Zhotovitelem.

Vykonává-!i však Správce stavby určitou konkrétní pravomoc, pro kterou je požado
váno schváleni Objednatele, platí 'pro účely Smlouvy), že Objednatel souhlas poskytl.

Není-ii v těchto Podmínkách stanoveno jinak:

(a) platí, že kdykoli Správce stavby plní povinnosti nebo vykonává pravomocí kon
krétně určené ve Smlouvě nebo nutně ze Smlouvy vyplývající, jedná jménem 
Objednatele:

(b) Správce stavby nemá žádnou pravomoc zbavit kteroukoli ze Síran jakýchkoli 
povinností, závazků nebo odpovědností podle Smlouvy; a

(c) jakékoli schválení, ověření, potvrzení, souhlas, přezkoumání, kontrola, pokyn, 
oznámení, návrh, požadavek, zkouška nebo podobné jednání Správce stavby 
(včetně absence neschváleni) nezbavuje Zhotovitele jakékoli odpovědnosti, kte
rou má podle Smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovna
losti a nesoulady.

3.z

Přenesení pravomoci 
a pověření správcem 
stavby

Správce stavby může případně přenést pravomoc a pověřit plněním povinností asis
tenty a může též takové přenesení pravomoci nebo pověření odvolat. Mezi tako
vé asistenty může patřit stálý technický dozor anebo nezávislí inspektoři jmenovaní 
ke kontrolám a zkouškám položek Technologického zařízení anebo Matenáíů. Pře-



nesení pravomoci, pověření nebo odvolání musí být písemné a nenabude účinnosti, 
ciokud jeho kopie neobdrží obě Strany. Pokud není dohodnuto oběma Stranami jinak, 
Správce stavby nesmi přenést pravomoc určit v jakékoli záležitosti v souladu s Pod- 
-článkem 3.5 [Určení],

Asistenti musí být osoby s vhodnou kvalifikaci, kompetentní k výkonu těchto povinnos
tí a uplatňování takové pravomoci, plynule ovládající jazyk pro komunikaci definovaný 
v Pod-číánku 1.4 [Právo a jazyk}.

Každý asistent, na kterého byly přeneseny pravomoci, nebo byl pověřen plněním po
vinnosti. musí být oprávněn vydávat pokyny Zhotoviteli v rozsahu vymezeném přene
sením pravomoci anebo pověřením. Jakékoli schváleni, ověření, potvrzení, souhlas, 
přezkoumaní, kontrola, pokyn, oznámení, návrh, požadavek, zkouška nebo podobné 
jednání asistenta v souladu s přenesením pravomoci aneoo pověřením musí mít stejný 
účinek, jako kdyby šlo o jednaní Správce stavby. Avšak:

(a) jakákoli absence neschválení nějaké práce. Technologického zařízeni nebo Ma
teriálů není schválením, a proto nesmí mít vliv na právo Správce stavby odmít
nout práci. Technologické zařízení nebo Materiály:

(b) jestlže Zhotovitel zpochybňuje jakékoli určení nebo pokyn asistenta, muže Zho
tovitel postoupit záležitost Správci stavby, který musí okamžitě potvrdit, zvrátit 
ne Do pozměnit toto určení nebo pokyn.

Pokyny správce stavby Správce stavby může Zhotoviteli (kdykoli) vydat pokyny a dodatečné nebo modifiko
vané Výkresy nutné pro provedeni Díla a odstranění všech vad. Vše uvedené musí 
být v souladu se Smlouvou. Zhotovitel smi přijmout pokyny pouze od Správce stav
by nebo jeho asistenta, na Kterého byla přenesena příslušná pravomoc podle tohoto 
Článku. Jestliže pokyn představuje Variaci, použije se Článek 13 [Variace a úpravy].

Zhotovitel musí plnit pokyny dané Správcem stavby nebo pověřeným asistentem v ja
kékoli záležitosti vztahující se ke Smlouvě. Vždy, když je to možné, musí být jejich 
pokyny písemné. Jestiiže Správce stavby nebo pověřený asistent:

(a.) vydá ústní pokyn,
(o) obdrží písemné potvrzeni pokynu od ;nebo jménem) Zhotovitele do dvou pra

covních dnů po vydáni pokynu a
(c) neodpoví vydáním písemného odmítnutí anebo pokynem do dvou pracovních 

dnů po přijetí potvrzení.

pak je toto potvrzení písemným pokynem Správce stavby nebo pověřeného asistenta 
(podle okolnosti).

Výména správce stavby Jestiiže Objednatel zamýšlí vyměnit Správce stavby, musí dát Objednatel, ne méně 
než 42 dnů před zamyšleným datem 'výměny, Zhotoviteli oznámení s uvedením jména, 
adresy a relevantní zkušenosti zamýšleného nahrazujícího Správce stavby. Objednatel 
nesmi vyměnit Správce stavby za osobu, proti které vznese Zhotovitel důvodnou ná
mitku podáním oznámeni Objednateli s uvedením podpůrných podrobností.

Určení Kdykoli tyto Podmínky předvídají, že musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-
-čiankem 3.5 [Určení], aby donodl nebo určil nějakou záležitost, musí se Správce stav
by ve věci poradit s každou ze Stran a snažit se dosáhnout dohody. Jestiiže dohody



není dosaženo, musí Správce stavby ve věci spravedlivě určit v souiadu se Smlouvou 
s tím. že vezme v úvahu všecnny relevantní okolnosti.

Zhét#řštel

4.1

Obecné povinnost? 
zhotovitele

Správce stavby musí dát oběma Stranam oznámení o jakékoli dohodě nebo určení 
s uvedením podpůrných podrobnosti. Každá ze Stran se musí dohodou nebo určením 
řídit, pokud a dokud nebudou revidovány podle Článku 20 [Ciaimy. spory a roziiodčí 
řízeni].

Zhotovitel musí Dílo vyprojektovat (v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě), provést 
a dokončit v souladu se Smlouvou a pokyny Správce stavby a musí odstranit všechny 
vady Díla.

Zhotovitel musí dodat Technologické zařízení a Dokumenty zhotovitele specifikované 
ve Smlouvě a zajistit veškerý Personál zhotovitele, Věci určené pro dílo. spotřební ma
teriál a jiné věci a služby, ať už dočasné nebo trvalé povahy, požadované pro a za úče
lem uvedeného vyprojektováni, provedeni, dokončení a odstranění vad.

Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech činností na Stave
ništi a všech postupů výstavby. S výjimkou rozsahu, který je specifikovaný ve Smlouvě, 
(i) |e Zhotovitel odpovědný za všechny Dokumenty zhotovitele, Dočasné dílo a pro
jektovou dokumentaci každé položky Technologického zařízeni a Materiálů tak, jak je 
u této položky požadováno pro zajištění jejího souladu se Smlouvou, a íii) není Zhotovitel 
v ostatních případech odpovědný za projektovou dokumentaci nebe specifikaci Stavby.

Zhotovitel musí. kdykoli vznese Správce stavby požadavek, předložit podrobnost! 
o opatřeních a postupech, které navrhuje použít pro provedení Díla. Bez předchozího 
oznámení Správci stavby nesmí dojít k žádné významné odchylce od těchto opatření 
a postupů.

Jestiiže Smlouva specifikuje, že Zhotovitel musí vyprojektovat nějakou část Stavby 
pak. není-li stanoveno jinak ve Zvláštních podmínkách:

(a) musí Zhotovitel předložit Správci stavby Dokumenty zhotovitele pro tuto část 
v souiadu s postupy specifikovanými ve Smlouvě:

(b) tyto Dokumenty zhotovitele musí být v souladu s Technickou specifikací a Výkre
sy. musí byt napsány v jazyce pro komunikaci určeném v Pod-čiánku 1.4 [Právo 
a jazyk] a musí obsahovat dodatečné informace, Které Správce stavby požaduje 
doplnit k Výkresům pro koordinaci projektové dokumentace obou Stran;

(c) je Zhotovitel odpovědný za tuto část, která, když je Dílo dokončené, musí byt 
vhodná k účelu, ke Kterému je tato část zamýšlen á tak, jak je uvedeno ve Smlou
vě; a

(tí) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel předložit Správci stavby 
dokumentaci skutečného provedení a příručky pro provoz a udržbu v souiadu 
s Technickou specifikaci a dostatečně podrobné tak, aby Objednatel tuto část 
Díla mohl provozovat, udržovat, demontovat, smontovat, upravovat a opravo
vat. Tato část nesmi být považována za dokončenou pro účely převzetí podie 
Pod-číánku 10.1 [Převzetí díla a sekci1, dokud tato dokumentace a příručky ne
budou předloženy Správci stavby.



n í s p ln ě n í  smlouvy Zhotovitel musi získat ina své náklady] Zajištění špinění smlouvy za rádné špinění 
smluvních povinností v částce a měnách uvedených v Příloze K nabídce. Jestliže v Pří
loze k nabídce není žádná částka uvedena, tento Pod-čiánek se nepoužije.

Zhotovitel musí Zajištěni špinění smlouvy doručit Objednateli clo 28 dnů po tom. co 
obdržel Dopis o přijetí nabídky, a musi poslat kopii Správci stavby. Zajištění splnění 
smlouvy musí být vydáno subjektem a ze země (nebo jiné jurisdikce), které byly schvá
leny Objednatelem, a musí být ve formě přiložené ke Zvláštním podmínkám nebo v jiné 
formě schválené Objednatelem.

Zhotovitel musí zajistit, že Zajištění splnění smlouvy bude platné a vymahatelné, dokud 
Zhotovitel neprovede a nedokončí Dío a neodstraní všechny vady. Jestliže podmínky 
Zajištění splněni smlouvy' specifikují datum skončení jeho platnosti a Zhotovitel se ne
stal oprávněným k obdrženi Potvrzení o špinění smlouvy do data 28 dnu před uplynu
tím doby ;eho platnost;, musí Zhotovitel platnost Zajištěni špiněni smlouvy prodloužit, 
dokud nebude Dílo dokončeno a všechny vady odstraněny.

Objednatel smi uplatnit nárok ze Zajištění splněni smlouvy pouze na částky, ke kterým 
je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Zajištěni splnění smlouvy tak. jak je popsáno 
v předchozích odstavcích. V takovém případě může Objednatel nárokovat pl
nou částku Zajištění splnění smlouvy,

(bi Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží tak. jak byla se Zho
tovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-čiánku 2.5 {Gamy objednatele} nebo 
Qánku 20 [Ciaimy, spory a rozhodčí řízeni] do 42 dnů po dohodě nebo určení.

(c.) Zhotovitel nenapraví porušeni smluvní povinnosti do 42 dnů po tom. co obdržei 
oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo

(d) nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k ukončení podle Pod-čiánku 
15.2 [Odstoupení objednatelem], bez ohledu na to. zda bylo oznámen; o ukon
čení vydáno.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě po
vinnost; náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní 
služby), které jsou následkem nároku ze Zajištění špinění smlouvy v rozsahu, v kterém 
Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Objednáte! musí vrátit Zajištění splněni smlouvy Zhotoviteli do 21 dnů po tom. co ob
držel kopii Potvrzení o splněni smlouvy.

:0'. Zhotovitei musi jmenovat Zástupce zhotovitele a musí mu dát všechny pravomoci po
třebné k jednání jménem Zhotovitele podle Smlouvy.

Nem-íi Zástupce zhotovitele uveden ve Smlouvě, musí Zhotovitel, před Datem zahá
jení prací, předložit Správci stavby k odsouhlasení jméno a podrobnosti osoby, kterou 
Zhotovíte; navrhuje jmenovat jako Zástupce zhotovitele. Jestliže je vydání souhlasu 
zdržováno, nebo následně odvoláno, nebo jestliže se ukáže, že jmenovaná osoba není 
schopna funkci Zástupce zhotovitele vykonávat, musí Zhotovitel obdobné předložit 
jméno a podrobností jiné vhodné osoby pro takovéto jmenováni.

Zhotovitei nesmi bez předchozího souhlasu Správce stavby odvolat jmenování Zá
stupce zhotovitele nebo jmenovat náhradu.



Zástupce zhotovitele musí veškerý svůj čas věnovat tomu, aby řídí! pšněm Smlouvy 
Zhotovitelem. Jestliže má být Zástupce zhotovitele během provádění Díla dočasně ne
přítomen na Staveništi, musí být jmenován vhodný náhradník, pod podmínkou před
chozího souhlasu Správce stavby, a Správci stavby to musí být patřičně oznámeno.

Zástupce zhotovitele musí, jménem Zhotovitele, přijímat pokyny podle Pod-článku 3.3 
[Pokyny Správce stavby}.

Zástupce zhotovitele muže přenest jakékoli oprávnění, funkce nebo pravomoc na ja
koukoli kompetentní osobu a muže toto přenesení kdykoli odvolat. Jakékoli přenese
ní nebo odvolání není účinné, dokud Správce stavby neobdrží předchozí oznámení 
podepsané Zástupcem zhotovitele označující osobu a specifikující oprávněni, funkce 
nebo pravomoc, které jsou přeneseny nebo odvolány.

Zástupce zhotovitele a všechny tyto osoby musí plynně ovládat jazyk pro komunikaci 
definovaný v Pod-článku 1.4 [Právo a jazyk}.

4.4 ...............................................

Podzhotovíteié Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům.

Zhotovitel je odpovědný za jednání a porušení smluvních povinností jakéhokoli Podzho-
toviteie, jeho zmocněnců nebo zaměstnanců tak, jako kdyby sto o jednání a porušeni
smluvních povinností Zhotovitele. Není-íi ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak:

(a) Zhotovitel nemusí získat souhlas k dodavatelům Materiálů nebo poazhotovštei- 
ské smlouvě, pro kterou je ve Smlouvě uveden Podzhotovitel;

(b) k ostatním navrhovaným Poczhotovitelům musí Zhotovitel získat předchozí sou
hlas Správce stavby;

(cj Zhotovitel musí dát Správci stavby nejméně 28 dnů předem oznámeni o za
mýšleném datu zahájeni každé práce Podzhotovitele a o zahájení takové práce 
na Staveništi; a

(d) každá podzhotovitelská smlouva musí obsahovat ustanoveni, která opravňu
jí Objednatele požadovat postoupení podzhotovíteiske smlouvy Objednateli 
podle Pod-článku 4.5 [Postoupeni užitku z podznotovitelske smlouvyI (jestliže 
a když je to použitelné) nebo v případě ukončení podle Pod-čianku 15.2 [Od
stoupeni objednatelem}.

4.5 -------------------

Postoupení užitku 
z podzhotovstelské 
smlouvy

Jestliže závazky Podzhotovitele přesahují datum uplynutí příslušné Záruční doby 
a Správce stavby dá, před tímto tíatem. Zhotoviteli pokyn, aby postoupil užitek z těch
to závazků Objednateli, pak to Zhotovíte! musí udělat. Není-ii v postoupení stanoveno 
jinak. Zhotovitel nemá žádnou odpovědnost Objednateli za práce vykonané Podzho- 
tovitelem potom, co toto postoupení nabude účinnosti.

Spolupráce Zhotovitel musí tak, jak je to specifikováno ve Smlouvě nebo na základě pokynu Správ
ce stavby, zabezpečit vhodné podmínky pro výkon práce:

(a) Personálu objednatele,
(b) jakýchkoli jiných zhotovitelů zaměstnaných Objednatelem a
(c) zaměstnanců jakéhokoli legálně ustanoveného orgánu veřejné správy,

kteří mohou být zaměstnáni na Staveništi nebo v jeho blízkosti při provádění nějaké 
práce nezahrnuté ve Smlouvě.



KažGý takový pckyn představuje Variaci, jestliže a do té míry, jak Zhotoviteli způsobuje 
Nepředvídatelné Náklady. Služby pro tyto zaměstnance a jiné zhotovitele monou za
hrnovat použiti Vybavení zhotovitele, Dočasného díla nebo zajištěni přístupu, za které 
odpovídá Zhotovitei.

Jestliže se podle Smiouvy po Objednateli požaduje, aby Zhotovíte!! předa! a umožní! 
užíván; jakéhokoli zákíadu. konstrukce, technologického zařízení nebG prostředku pří
stupu v souladu s Dokumenty zhotovitele, musí Zhotovíte! předložit takové dokumenty 
Správci stavby v čase a způsobem stanoveným v Technické specifikaci.

Vytyčen; Zhotovltei musí Dílo vytyčit ve vztahu k původním referenčním bodům, osám a výškám
specifikovaným ve Smlouvě nebo oznámeným Správcem stavby. Zhotovitel je odpo
vědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmís
těni. výškách, rozměrech a trasováni Díla

Objednatel je odpovědný za jakékoli chyby v těchto specifikovaných nebo oznáme
ných reíerenčnícn palcích, avšak Zhotovitel musí vynaložit přiměřené úsilí, aby ověřil 
jejich přesnost předtím, než je využije.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady 2 důvodu provedení práce, jejíž 
potřeba vyvstala v důsledku chyby v těchtc referenčních prvcích a zkušený zhotovitel 
nemohl rozumně chybu objevit a vyhnout se tomuto zpožděni anebo Nákladům, musí 
dát Zhotovíte! Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-číánku 20.1 [Claimy 
zhotovitele} k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-č!anku 8.4 [Prodlouženídoby pro dokončeni] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 
zahrnou ao Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v soušadu s Pod-číán- 
kem 3.5 [Určeni], aby dohodl nebo určil, (i) zda a {jestliže ano) v jakém rozsahu nemohla 
byt chyba objevena a (iij záležitosti popsané ve výše uvedených poa-odstavcsch (a) 
a (bi vztahující se k tomuto rozsahu.

4.3 .............. ...................................................................... ........................................... ...................... -..................

Bezpečnost prače Zhotovitel musí:

(a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy,
íb) dbát o bezpečnost všech osob. které mají oprávnění být na Staveništi.
40) vynaložit přiměřené úsilí k tomu. aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné pře

kážky, a tak se zaorániio ohrožení těchto osob,
(d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a pře

vzetí podle Článku 10 [Převzetí objednatelem] a 
(S; zajistit jakékcSi Dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ocnranných prostředků 

a piotúj, které může být nezbytné z dúvoou provádění Díla pro užití veřejností 
a ochranu veřejnost;, vlastníků a 'uživatelů sousedních pozemků.

Zajíšténi kvality Zhotovitel musí zavést systém zajištěni kvality, aby by© prokázáno dodržovaní poža
davku Smlouvy. Systém musí být v souladu s udají stanovenými ve Smlouvě. Správce 
stavby je oprávněn zkontrolovat jakýkoii aspekt tohoto systému.

Před zahájením každé fáze projektování nebo provádění Díía musí být Správci stavby



4.10 ...........

Údaje o staveništi

4.11 -.......................

Dostatečnost přijaté 
smluvní částky

4.12

Nepředvídatelné 
fyzické podmínky

předloženy pro informaci podrobnosti o všech postupech a dokumenty prokazující 
dodržování systému. V případě, že je Správci stavby vydáván jakýkoli dokument tech
nické povahy, musí být na samotném tomto dokumentu uveden zjevný dúka2 o před
chozím schválení Zhotovitelem.

Dodržování systému zajištění kvality nezbavuje Zhotovitele jakékoli z jeho povinností, 
závazku nebo odpovědnosti podle Smlouvy.

Objednatel musí Zhotoviteli před Základním datem poskytnout pro informaci všechny 
relevantní údaje, které má Objednatel k dispozici o podpovrcnovýcn a hydrologických 
poměrech Staveniště, včetně aspektů hýkajících se životního prostředí. Obdobným 
způsobem musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli všechny takové údaje, které Ob
jednatel získá po Základním datu. Za interpretaci všech takových údajů je odpovědny 
Zhotovitel.

Do té míry, do jaké to bylo možné (s ohledem na náklady a čas). se má za to, že Zho
tovitel obdržel všechny potřebné informace, co se týče rizik, nejistot a jiných okolností, 
ktere mohou mít vliv nebo účinek na Nabídku neoo Dílo. Do té samé míry se má za to, 
že Zhotovitel zkontroloval a přezkoumal Staveniště, jeho okoli, výše uvedené údaje 
a ostatní dostupné informace a že byi před předloženém Naoídky uspokojen, pokuc 
jde o všechny relevantní údaje včetně (bez omezení):

(a) formy a povahy Staveniště včetně poapovrchovýcn podmínek.
(P) hydroíogíckých a klimatických podmínek,
(c) rozsahu a povahy práce a Věcí určených pro díio potřebných pro provedeni 

a dokončení Díla a odstranění všech vad, 
íd) Právních předpisů, postupů a pracovněprávní praxe v Zemi a
(e) požadavku Zhotovitele na přístup, ubytování, zařízeni, personál, energii, dopra

vu, vodu a další služby.

Platí, že Zhotovitel:

(a) se přesvědčí o správnosti a dostatečnosti Přijaté smluvní částky a
(b) založil Pňjatou smluvní částku na údajích, interpretacích, potřebných informa

cích, kontrolách, přezkoumáních a uspokojeni se ve věci všech relevantních 
záležitosti, které jsou zmíněny v Pod-číánku 4.10 [Údaje o staveništi).

Nent-!í ve Smlouvě stanoveno jinak, Přijatá smiuvni částka pokrývá úhradu všech zá
vazků Zhotovitele podle Smlouvy (včetně těch pod Podmíněnými obnosy, jsou-li takové) 
a všech věc; potřebných pro řádné provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.

V tomto Pod-článku jsou „fyzické podmínky” přírodní fyzické podmínky a umělé a jiné 
fyzické přeKážky a znečišťující látky, s kterými se Zhotovitel setká na Staveništi při 
provádění Díla včetně podpovrchových a hydroiogickýcn podmínek, aie s vyloučením 
klimatických podmínek.

Jestliže se Zhotovitel setká s nepříznivými fyzickými podmínkami, které považuje 
za „Nepředvídatelné", musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámeni co nejdříve, jak je 
to možné.

V tomto oznámeni musí být fyzické podmínky popsány tak, aby mohly být Správcem 
stavby zkontrolovány, a musí být stanoveny důvody, proč je Zhotovitel považuje za Ne-



předvídateine. Zhotovitel musí pokračovat v provádění Díla s využitím takových vhod
ných a rozumných opatření, která jsou přiměřena pro tyto fyzické podmínky, a musí 
jednat v souladu s jakymikoii pokyny, která mu dá Správce stavby. Jestliže pokyn 
představuje Variaci. použije se Gánek 13 [Variace a úpravy}.

Jestliže a do te míry, do jaké se Zhotovíte! setká s fyzickými podmínkami, které jsou Ne
předvídatelné. dá takové oznámeni a vznikne mu zpoždění anebo Náklady kvůli těmto 
podmínkám, je Zhotovitel oprávněn podle Pod-čiánku 20.1 [Cíaimy zhotovitelej k:

(a) prodloužení doby za jakékoli lakové zpožcěni, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno oodíe Pod-čiánku 8.4 [Prodtoužaii doby pro dokonč&v] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů, která se zahrne do Smluvní ceny.

Po obdržení takového oznámeni a kontrole aneoo prošetření těchto fyzických pod
mínek musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-číánkem 3.5 {Určeni), aby 
dohodí nebo urči;, (i) zda a (jestliže ano) v jakém rozsahu byly tyto fyzické podmínky 
Nepředvídatelné a (ii) záležitosti popsané ve výše uvedenýcn pod-odstavcích (a) a (b) 
vztahující se k tomuto rozsahu.

Avšak předtím, nsž jsou dodatečné Náklady definitivně dohodnuty nebo určeny po
dle poa-odstavce (ii), může Správce stavby také posoudit, zda jiné fyzické podmínky 
v podobných částech Díla (jsou-lí rakové) nebyly příznivější, než mohlo být rozumně 
předpokládáno Zhotovitelem, když přeákiáca! Nabídku. Jestliže a do té míry. do jaké 
byly* takové příznivější podmínky zaznamenány, může Správce stavby postupovat 
v souladu s Poa-článkem 3.5 {Určeni], aby dohodí nebo určil snížení Nákladů vznik
lých v důsledku těchto potím hek. které múze být zahrnuto (jako odpočet) do Smluvní 
ceny a Potvrzení platby. Avšak celkový vliv všech úprav podle pod-čiánku íb) a veškerá 
tato snížení pro všechny takové fyzické podmínky zaznamenané v podobných částech 
Díla. nesmí mít za následek celkové snížení v rámci Smluvní ceny.

Správce stavby může vzít v úvahu jakýkoli důkaz o fyzických podmínkách předvída
ných Zhotovitelem při předložení Nabídky, který může být dán k dispozici Zhotovite
lem, ale není žádným takovým důkazem vázán.

4.13

Prava cesty a zařízeni Zhotovitel musí nést všechny náklady a poplatky za zvláštní anebo dočasné práva ces
ty, která potřebuje, včetně těch pro přístup na Staveniště. Zhotovitel musí také získat, 
na sve riziko a náklady, jakákoli dodatečná zařízení mimo Staveniště, která potřebuje 
pro účely Díla.

4.14

Předcházeni Zhotovitel nesmi zbytečné nebo nevhodně omezovat:
obtěžovaní výstavbou

(a.i veřejnost nebo
(b) phstup k jakýmkoli cestám a stezkám pro pěší a jejich užívání a obývaní bez 

ohledu na to. zda jsou veřejné nebo v držbě Objednatele nebo někoho jiného.

Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě po
vinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní 
služby), které vyplývají z jakéhokoli takového zbytečného nebo nevhodného obtěžo
váni.

Pnsíupov; :esty Pisti, že Zhotovitel byl uspoKojen. co se týče vhodnosti a dostupnosti přístupových 
cest na Staveniště. Zhotovitel musí vyvinout přiměřené úsilí, aoy zabránil poškození



4.16 ...................

Přeprava věcí 
určených pro díle

4.17

Vybaveni zhotovitele

4.18 ......... -.........

Ochrana životního 
prostředí

4.19 .................

Elektřina, voda a plyn

jakékoli silnice nebo mostu dopravou Zhotovitele nebo Personálem zhotoviieie. Toto
úsilí zahrnuje používáni vhodných vozidel a cest.

Není-ii v těchto Podmínkách stanoveno jinak:

(a) Zhotovitel je (ve vztahu mezi Stranami) odpovědny za údržbu, která muže být 
požadována, protože používá přístupové cesty;

(b) Zhotovitel musí poskytnout veškeré potřebné značky a směrovky podél pří
stupových cest a musí získat veškerá povoleni, která mohou být vyžadována 
od příslušných úřadů při využití cest, značek a směrovek Zhotovitelem;

(č) Objednatel není odpovědný za jakékoli nároky, ktere mohou vzniknout při využití 
jakékoii přístupové cesty nebo jinak související s využitím přístupové cesty:

(d) Objednatel nezaručuje vhodnost ani dostupnost jednotlivých přístupových cest a
(e) Náklady vzniklé z důvodu nevhodnosti nebo nedostupnosti přístupových cest 

pro využití požadované Zhotovitelem nese Zhotcvitei.

Není-ii ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak:

(a) Zhotovitel musí dát Správci stavby nejméně 21 dnů předem oznámení o datu. 
kdy bude na Staveniště dodáno jakékoli Technologické zařízeni nebo nějaká 
významná položka jiných Věd určených pro dílo;

(b) Zhotovitel je odpovědný za zabalení, naložení, přepravu, pňjem. vyloženi, 
uskladnění a ochranu veškerých Věcí určených pro dílo a jiných věcí požadova
ných pro Dílo: a

(c) Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v přípa
dě povinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně popiatkú a vý
dajů na právní služby), které vyplývají z přepravy Věcí určených pro dílo, a musí 
projednat a zaplatit všechny nároky, které vznikly z jejich přepravy.

Zhotovitel je odpovědny za veškeré Vybavení zhotovitele. Po umístění Vybavení zho
tovitele na Staveniště platí, že Vybavení zhotovitele je určeno výlučně pro provedení 
Díla. Zhotovitel nesmí odvést ze Staveniště žádnou významnou položku Vybavení zho
tovitele bez souhlasu Správce stavby. Avšak souhlas není požadován pro dopravní 
prostředky převážející Věc; určené pro dílo nebo Personál zhotovitele ze Staveniště.

Zhotovitel musí přijmout veškerá opatření, která lze po něm rozumné požadovat, aby 
chránil životni prostředí (jak na Staveništi. tak mimo né) a omezil škoay a obtěžovaní Sdi 
a majetku způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi.

Zhotovitel musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z činnosti Zho
tovitele nepřesáhly hodnoty označené v Technické specifikaci a nepřesáhly hodnoty 
nařízené příslušnými Právními předpisy.

Zhotovitel je odpovědný, není-ii níže uvedeno jinak, za obstaráni veškeré energie, vody 
a jiných služeb, které potřebuje.

Zhotovitel je oprávněn používat pro účely Díla takové zdroje elektřiny, vody a plynu 
a jiných služeb, ktere jsou dostupné na Staveništi a jejichž podrobnosti a ceny jsou 
stanoveny v Technické specifikací. Zhotovitel musí na své riziko a náklady obstarat 
jakékoli přístroje potřebné pro využiti těchto služeb Zhotovitelem a pro měření spotře
bovaných množství.



Spotřebovaná množství a částky způsobilé k platbě {v těchto stanovených cenách) 
za takové služby musí být dohodnuty nebo určeny Správcem stavby v souiadu s Pod- 
-čiankem 2.5 [Oaimy objednatele) a Pod-článkem 3.5 [Určeni). Zhotovíte! musí tyto 
částky Objednateli zaplatit.

4.20 - -■ ..........

Vybaven! objednatele 
a objednatelem volně 
poskytovány materiál

Objednatel musí dat Zhotoviteli k dispozicí Vybavení objednatele (je-li takové) pro po
užiti Zhotovitelem pň prováděni Díla v souladu s podrobnostmi, plány a cenami stano
veným: v Technické specifikaci. Není-:; v Technické specifikaci stanoveno Jinak:

(a; Objednatel je odpovědný za Vybavení objednatele, mimo případ, kdy 
(b) ie za nějakou položku Vybavem objednatele odpovědný Zhotovitel, protože s ni 

kdokoli z Personálu zhotovitele pracce, jede v ní, řídí ji. ovládá ji nebojí disponuje.

Příslušná množství a částky způsobilé k platbě (v takových stanovených cenách) 
za použití Vybavení objednatele musí být dohodnuty- nebo určeny Správcem stavby 
v souladu s Pod-čiánkem 2.5 [Cíaimy objednatele] a Pod-článkem 3.5 [Určeni], Zhoto
vitel musí tyto částky Objednateli zaplatit.

Objednatel dodá bezplatně „vomě poskytované matenaiy (jsou-ii takové) v souladu 
s podrobnostmi stanovenými v Technické specifikaci. Objednatel musí, na své nzíko 
a náklady, poskytnout tyto materiály v čase a místě uvedeném ve Smiouvé. Zhotovitel 
je potom vizuáiné zkontroluje a musí dát okamžitě oznámení Správci stavby, jestliže 
mají tyto materiály nějaký nedostatek, vadu nebo \e porušena nějaká související povin
nost. Pokud není dohodnuto oběma Stranami jinak, Objednat© musí ihned nedosta
tek. vadu nebo porušení odstranit.

Po této vizuální kontrole tyto volně poskytované materiály přecházejí pod dohled 
a do péče Zhotovitele. Povinnosti Zhotovitele dohlížet, starat se a pečovat nezbavují 
Objednatele odpovědnosti za jakékoli nedostatky, vady a porušeni, které nejsou zřej
mé z vizuální kontroly.

4.21 ............................ ................................................................ -.........-............................................ .......................

Zprávy o postupu prací Není-lí ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak, musí být měsíční zprávy o postupu 
prací připraveny Zhotovitelem a předloženy Správci stavby v šesti Kopiích. První zpráva 
musí pokrývat období do konce prvního kalendářního měsíce, který následuje po Datu 
zahájení prací. Zprávy pak musí oýt předkládány měsíčně, každa do 7 dnů po posled
ním dm období, kterého se týká.

Předkládání zpráv musí pokračovat, dokud Zhotovitel nedokonči veškeré k datu do
končení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzeni o převzetí Díla.

Každá zpráva musí obsahovat:

(a; grafická znázorněni a podrobné popisy postupu včetně každé etapy postupu 
projektováni (je-li nějaké}, zpracování Dokumentů zhotovitele, zadávání, výroby, 
dodávek na Staveniště, výstavby, montáže a zkoušení; včetně těchto etap pro 
práce každého z jmenovaných Pcdzhotovitelů (podle definice v Článku 5 [Jme
novaní podzhotoviteié]):

(Oj fotografie znázorňující stav výroby a postup na Staveništi;
(c) u výroby každé z hlavních položek Technologického zařízení a Materiálů, jmé

no výrobce, místo výroby, procentuálně vyjádřenou rozpracovanost a skutečna 
nebo předpokládaná data:

zahájení výroby.



(ii) Zhotovitelových kontrol,
(iii) zkoušek a
(ív) odesláni a doručení na Staveniště:

4.22 ....................

Zabezpečeni stave;

4.23 -------------------

Činnost zhotovitele 
na staveništi

4.24 ..............

Archeologické 
a další nálezy 
na staveništi

(d) údaje popsané v Pod-článku 6.10 [Záznamy o personálu a vybaveni zhotovitele]: 
íe) kopie dokumentů o zajištění kvality, výsledcích zkoušek a certifikátů Materiálů: 
(í) seznam oznámení podaných podle Pod-článku 2.5 [Ciaimy objednatele} a ozná

mení podaných podle Pod-čiánku 20.1 [Ciaimy zhotovitele]:
(g) statistiky bezpečnosti práce, včetně podrobností o jakýchkoli nebezpečných 

nehodách a činnostech vztahujících se k životnímu prostředí a veřejnosti; a
(h) srovnání skutečného a plánovaného postupu s uvedením podrobností o jakékoli 

události nebo okolností, která může ohrozit dokončení v souladu se Smlouvou 
a s uvedením opatření, která jsou (nebo budou) přijata k překonání zpožděni.

liště  Není-ii ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak:

(a) Zhotovitel je odpovědný za to, aby se na Staverišti nepohybovaly neoprávněné 
osoby a

(b) oprávněné osoby se musí omezovat pouze na Personál znotovitele a Personál 
objednatele a na jakýkoli jiný personál oznámený Zhotoviteli Objednatelem nebo 
Správcem stavby jako oprávněny personál Objednatelových jiných zhotovitelů 
na Staveništi,

Zhotovitel musí omezit své činnosti na Staveniště a jakákoli dodatečné prostory, které 
Zhotovitel získá a byiy dohodnuty se Správcem stavby jako pracovní prostory. Zhoto
vitel musí přijmout veškerá potřebná preventivní opatření, aby Vybavení zhotovitele zů
stalo a Personál zhotovitele se zdržoval v prostorách Staveniště a těchto dodatečných 
prostorách a aby Vybaveni zhotovitele nezabíralo a Personál zhotovitele se nezdržoval 
na sousedních pozemcích.

Během provádění Díla musí Zhotovitel zabezpečit, že na Staveništi nebudou zbytečné 
překážky, a musí uskladnit nebo odstranit jakékoii Vybaveni zhotovitele nebo přebyteč
ný materiál. Zhotovitel musí odklidit a odvést ze Staveniště jakykoii odpad, suť a Do
časné dílo. Které nejsou již dále potřebné.

Po vydání Potvrzení o převzetí musí Zhotovitel odkiidit a odvézt z části Staveniště 
a Díla, ke kterému se vztahuje Potvrzení o převzetí, veškeré Vybavení zhotovitele, pře
bytečný materiál, odpad, suť a Dočasné dílo. Před tím, než Zhotovitel tuto část Sta
veniště opustí, musí jí uklidit a zabezpečit. Zhotovitel však může během Záruční doby 
na Staveništi ponechat takové Věci určené pro dílo, které isou potřebné k tomu, aby 
Zhotovíte) špinil své povinností podle Smlouvy.

Všechny fosiiie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůstatky 
nebo předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveništi musí 
být umístěny do péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout přiměřená 
preventivní opatření, aby zabráni! Personálu zhotovitele nebo jiným osobám v odveze
ní, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezu.

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového náiezu okamžité oznámení Správ
ci stavby, který musí dát pokyn, jak s ním naložit. Jestliže Zhotoviteli vznikne zpožděni 
anebo Náklady z důvodu plnění těchto pokynů, musí dát Zhotovitel Správci stavby 
další oznámeni a je oprávněn podle Pod-članku 20.1 [Ciaimy zhotovitele\ k:



(a) prodloužení doby za jakékoli lakové zpožděni, jestliže dokončení je nebo bude
zpožděno podle Pod-článku 8.4 {Prodloužení doby pro dokončeni) a

(b) piatbě jakýchkoli takových Nákladů. která se zahrne do Smluvní ceny.

Po obaržem tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souiatíu s Pod-člán* 
kem 3.5 [Určeni), aby tyto záležitosti dohodl nebo určil

,v,,,

Jmenfvanř podzhotoviteié

5.1

Definice ..jmenovaného Ve Smlouvá je „jmenovaný Podzhoiovite!" Podzhotoviteiem: 
podznoioviieie"

(a) který je uvedený ve Smiouvě jako jmenovaný Podzhotovítei nebo
(b) kterého nařídí Správce stavby zaměstnat jako Podzhotovlteie svým pokynem 

Zhotoviteli podle Článku 13 jVariace a úpravy}.

NaroiiKa proti jmenováni Zhotovitel není povinen zaměstnat jmenovaného Podzhotovlteie. proti kterému vznese 
co nejdříve, iak je to možné, odůvodněné námitky oznámením Správci stavby spolu 
s uvedením podpůrných podrobností. Ma se za to. že námitka je důvodná, jestliže 
vyplývá (mimo jíně) z jakékoli z následujících záležitostí, ledaže by bylo s Objednatelem 
dohodnuto, že Zhotovitele za následky této záležitosti odškodni:

(a) jsou důvocy myslet si, že Podzhotovítei nemá dostatečnou kompetenci, zdroje 
a finanční silu:

(b) v podzhotGvitelské smlouvě není uvedeno, že jmenovaný Podzhotovítei musí 
odškodnit Zhotovitele za jakoukoli nedbalost nebo zneužití Věcí určených pro 
dílo jmenovaným Podzhoíovitelem, jeho zmocněnci nebo zaměstnanci: nebo

(c) v podzhotoviteiske smiouvě není uvedeno, že co se týče díla, které je předmě
tem pcdzhotovitelsKé smlouvy (včetně projektové dokumentace, je-ii taková), 
jmenovaný Podzhotoviíei musí:

(!) být Zhotoviteli zavázán takovými povinnostmi a odpovědnostmi, které 
Zhotoviteli umožni splnit své povinnosti a odpovědnosti ze Smlouvy, a 

(ii) odškodnit Zhotovitele za všechny povinností a odpovědností, které vy
vstanou podle nebo v souvislosti se Smlouvou a z následků jakéhokoli 
selhání Podzhotovlteie splnit tyto povinnosti a dostát odpovědnosti.

5.3

Platby jmenovaným Zhotovitel musí zaplatil jmenovanému Podzhotcviteíi částky, které Správce stavby po-
potízhoíovitešúm tvrdí za 2působiíé k zaplacení v souladu s podzhotoviteískou smiouvou. Tyto částky

včetně dalších přirážek musí být zahrnuty do Smluvní ceny v souladu s poa-cdstav- 
cem (b) Pod-článku 13.5 [Podmíněné obnosy], s výjimkou stanovenou v Pod-cíánku
5.4 [Prokázániplateb].

Prokázán; piateb Před vydáním Potvrzení platby, které obsahuje částku k zaplacení jmenovanému Pod-
zhotoviteli, může Správce stavby požadovat, aby Zhotovitel poskytl přiměřený důkaz, 
že jmenovaný Podzhoiovite! obdržei veškere částky splatné v souladu s předchozími 
Potvrzeními platby bez případných odpočtu zádržnéno nebo jiných. Jestliže Zhotovitel:

(a) neposkytne tento přiměřený důkaz Správci stavby nebo



(b) (i) nedá Správci stavby uspokojivé písemné vysvětleni, že Zhotovte! je dů
vodně oprávněný k zadržení nebo odmítnutí piatby těchto částek a 

(ií) nedá Správci stavby přiměřený důkaz, že jmenovanému Podznotovitefí 
byio oznámeno Zhotovitelovo oprávněni,

pak Objednatel muže (podie svého vlastního uváženi) zaplatit přímo jmenovanému 
Podzhotoviteii část nebo ceié tyto částky předtím potvrzené (bez případných odpočtu) 
tak, jak jsou splatné jmenovanému Podzhotoviteii a pro které Zhotovitel nepředložil 
důkaz popsaný ve výše uvedených pod-odstavcích (a) a (b). Zhotovitel pak splatí Ob
jednateli částku, kterou zaplatil Objednatel přímo jmenovanému Podzhotoviteii.

Pracovnicí a dělníci

6.1

Najímaní pracovníků Není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak, Zhotovitel musí najmout veškeré ora- 
a dělníku covniky a dělníky, místní nebo jiné a postarat se o jejich zaplacení, ubytování, stravo

vání a dopravu.

Mzdové tarify Zhotovitel musí zapiatit v takových mzdových tarifech a zabezpečit takové pracovní
a pracovní podmínky podmínky, které nejsou horši než ty obvyklé profesní a odvětvové v místě, kde jsou

práce vykonávány. Jestliže takové obvyklé mzdové tarify a pracovní podmínky ne
existují, musí Zhotovitel zaplatit v mzdových tarifech a zabezpečit pracovní podmínky, 
které nejsou horší, než je obecný standard mzdových tarifu a pracovních podmínek 
zajišťovaný místními zaměstnavateli v obchodním a průmyslovém odvětví podobném 
tomu, v kterém podniká Zhotovitel.

6.3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby ve službě Zhotovitel nesmi dělat nábor nebo se o to ani pokoušet mez pracovnikv a dělníky
objednateli Personálu objednatele.

6.4 ................................

Pracovné-právní předpisy Zhotovitel musí dodržovat veškeré relevantní Právní předpisy v oblasti pracovního prá
va vztahující se k Personálu zhotovitele včetně Právních předpisů týkajících se jejich 
zaměstnaneckého vztahu, zdraví, bezpečnosti, sociálních podmínek, přistěhováni 
a vystěhování a musí jim umožnit výkon všech jejich prav.

Zhotovitel musí po svýcn zaměstnancích vyžadovat, aby dodržovali všechny příslušné 
Právní předpisy včetně těch, které se týkají bezpečnosti práce.

Pracovní doba Žádná práce na Staveništi se nesmí vykonávat v místně uznávaných dnech pracovní
ho klidu nebo mimo běžnou pracovní dobu uvedenou v Příloze k nabídce, s výjimkou 
situace:

(a) kdy je ve Smiouvě stanoveno jinak,
(b) kdy k tomu dai Správce stavby souhlas nebo
(c) kdy jsou práce nevyhnutelné nebo potřebné pro ochranu života nebo majetku 

nebo pro bezpečnost Díla, kdy v takovém případě o tom musí Zhotovitel ihned 
uvědomit Správce stavby.



Zázemí pro pracovníKy Není-ii v Technické specifikaci stanoveno jinak, mus; Zhotovíte! Personálu zhotovitele 
a dělníky poskytnout veškeré potřebné ubytovací a sociální zařízení a provádět jeho udržbu.

Zhotovíte! musí také poskytnout zařízení pro Personál objednatele tak, jak je stanove
no v Technické specifikaci.

Zhotovitel nesmí dovolit nikomu z Personálu zhotovitele, aby si zřídil dočasné nebo 
trvalé bydlení v prostoru konstrukci, které Ivon Stavbu.

Ochrana zdrávi Zhotovitel musí za všech okolností přijmout veškerá přiměřená preventivní opatření pro
a bezpečnost při práci ochranu zdraví a bezpečnost Personálu zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravot

nickým! organizacemi musí Zhotovitel zajistit, aby by! za všech okolností na Staveništi 
a ve všech ubytovacích zařízeních pro Personáí zhotovitele a Personái objednatele 
k dispozici zdravotnický personái. zařízení první pomoc:, ošetřovna a záchranná služba 
a aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro splněni nutných sociálních a hygienických 
požadavku a pro prevencí epidemií.

Zhotovitel musí směnovat osobu odpovědnou za prevenci nehod na Staveništi, která 
musí být odpovědná za dodržování bezpečnosti práce a ochranu proti nehodám. Tato 
osoda musí mít oro výkon teto činnosti kvalifikaci a musí mít oprávněni dat pokyny 
a přijmout ochranná opatření pro zabráněni nehodám. Během provádění Dua musí 
Zhotovitel poskytnout cokoli, co tato osoba požaduje k výkonu své odpovědnosti 
a svých oprávnění.

Zhotovitel musí poslat Správci stavby podrobnosti o jakékoli nehodě co nejdřív, jak je 
to možné pc tom. co k ní došlo. Zhotovíte! musí vést záznamy a připravovat zprávy 
týkajíc; se zdraví, bezpečnosti a sociálních podmínek osob a škod na majetku podle 
požadavků Správce stavby, které musí být přiměřené.

Dozorovaní zhotovitelem Během provádění Díla a tak dlouho poté. jak je to nutné pro splnění závazků Zhotovi
tele, musí Zhotovíte! poskytnout veškerý potřebný dozor při plánování, organizování, 
řízení, vedeni, kontrolování a zkoušení prací.

Pro dozorování musí být poskytnut dostatečný počet osob majících adekvátní znalost 
jazyka pro komunikaci (definovaného v Pod-Čiánku 1.4 [Právo a jazykj) a činností, které 
mají být vykonány (včetně požadovaných metod a technik, nebezpečí, která budou 
pravděpodobné zastižena a metod prevence nehod) prc uspokojivé a bezpečne pro
vedeni Díla.

Personál zhotovitele Personái zhotovitele musí být ve své příslušné profesi a svém povolání přiměřeně kva
lifikovaný. odborně zdatný a zkušený. Správce stavby může požadovat, aby Zhotovitel 
odvolal (nebo dal k odvoláni podnět) jakoukoli osobu zaměstnanou na Staveništi nebo 
Díie včetně Zástupce zhotovitele, když se ho to týká, která:

ta) se soustavně chová nepřístojně nebo nevynakiádá dostatečnou péči,
(b) vykonává své povinnosti nekompetentně a nedbale.
(c) neplní nějaké ustanovení Smlouvy nebo
(d) setrvává v jednaní, které <e na újmu bezpečnosti, zdraví a ochrany životního 

prostředí.



Jestiiže je to vhodné, Zhotovitel musí jmenovat (nebo dát podnět ke jmenováni) ná
hradníka.

Záznamy o personálu Zhotovitel musí Správci stavby předložit údaje o počtu Personálu zhotovitele v každé
a vybavení zhotovitele kategorii a údaje o počtu každého typu Vybavení zhotovitele na Staveništi. Údaje musí

být předloženy každý kalendářní měsíc ve formě schválené Správcem stavby, dokud 
Zhotovitel nedokonči veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené 
v Potvrzeni o převzetí Díla.

Neukázněn© chování Zhotovitel musí za všech okolností přijmout veškerá přiměřená preventivní opatření, 
aby zabráníi jakýmkoliv výtržnostem a jakémukoli nezákonnému nebo nepřístojnému 
chování Personálu zhotovitele nebo mezi Personálem zhotovitele a aby zajistil klid 
a ochranu osob a majetku na Staveništi a v jeho okolí.

Technologické zařízení, 
maťferiály a řemeslné zpracování

7.1

Standard provedeni Zhotovitel musí zajistit výrobu Technologického zařízení, produkci a výrobu Materiálů
a provést Dílo:

(a) způsobem (je-li takový) specifikovaným ve Smlouvě,
(b) odborně a pečlivě v souiaau s uznávanými osvědčenými postupy a
(c) patňčně vybavenými zařízeními a bezpečnými Materiály, není-k ve Smlouvě spe

cifikováno jinak.

Vzorky Zhotovitel musí předložit Správci stavby následující vzorky Materiálů a relevantní infor
mace, aby Správce stavby mohl dát souhlas k použiti těchto Materiálu předtím, než 
budou zabudovány do Díla nebo použity při prováděni Díla:

(a) standardní vzorky Materiálů ctí výrobců a vzorky specifikované ve Smlouvě, to 
vše na náklady Zhotovitele a

(b) dodatečné vzorky, ke kterým dal Správce stavby pokyn jako k Variaci,

Na každém vzorku musí být označen jeho původ a zamýšlené použití na Díle.

7.3 ..................

Kontrola Personái objednateie musí mít v jakoukoli rozumnou dobu:

(a) plný přístup ke všem částem Staveniště a všem místům, ze kterých jsou získá
vány přírodní Materiály a

(b) při produkci, výrobě a výstavbě (na Staveništi nebo jinde) oprávnění k přezkou
mání, kontrole, měření a zkoušení materiálů a řemeslného zpracováni a oprávněni 
ověřit postup výroby Technologického zařízení a produkce a výroby Materiálů.

Zhotovitel musi dát Personálu objednatele plnou příležitost vykonat tyto činnosti, včet
ně poskytnutí přístupu, zařízení, povolení a bezpečnostního vybavení. Žádná taková 
činnost nezbavuje Zhotovitele jakékoli odpovědnosti ani povinnosti.



Zhotovíte; musí dát Správci stavby oznámení, kdykoli je jakákoli práce dokončena 
a předtím než je zakryta, umístěna mimo dohled, případně zabalena k uskiadnění nebo 
přepravě. Správce stavby pak musí bud' bez nepřiměřeného zpoždění provést pře
zkoumaní. kontrolu, měření nebo zkoušení, nebo dát okamžitě Zhotoviteli oznámeni, 
že Správce stavby uveoene nepožaduje. Jestliže Zhotovitel oznámení nedá, a když je 
to Správcem stavby požadováno, musí 2‘notovitei práč; odkrýt a pak obnovit a napra
vit, to vše na náklady Zhotovitele.

Tento Pod-článek se použije na všechny zkoušky specifikované ve Smlouvě mimo 
Zkoušek po dokončení (jsou-li takové).

Zhotovitel musí poskytnout všechny přístroje, podporu, dokumenty a jiné informace, 
elektřinu, vybavení, pohonné hmoty, spotřební materiál, nástroje, pracovní silu, mate
riály a vhodné kvalifikované a zkušené pracovníky tak, jak je to potřebné k efektivnímu 
vykonáni specifikovaných zkoušek. Zhotovitel se musí se Správcem stavby dohodnout 
na místě a době pro specifikované zkoušení jakéhokoli Technologického zařízeni, Ma
teriálů a jiných častí Díla.

Správce stavby může podle Článku 13 [Variace a úpravy] pozměnit místo nebo po
drobnosti specifikovaných zkoušek nebo dat Zhotoviteli pokyn k vykonaní dodateč
ných zkoušek. Jestliže tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokážou, že zkou
šené Technologické zařízení, Materiály nebo řemesine zpracování nejsou v souladu 
se Smlouvou, náklady vykonán; této Variace musí nést Zhotovíte! bez ohledu na jiná 
ustanovení Smlouvy.

Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 24 hodin předem oznámení o úmyslu 
Správce stavby účastnit se zkoušek, jestliže se Správce stavby na dohodnuté místo 
v dohodnutém čase nedostaví, může Zhotovitel přikročit ke zkouškám, jestliže ne
dostane od Správce stavby jiný pokyn a platí, že zkoušky proběhly za přítomnosti 
Správce stavby.

Jestliže Zhotovitel vznikne zpožděni anebo Náklady z důvodu plnění těchto poky
nů nebo jako následek zpoždění, za ktere odpovídá Objednatel, musí dát Zhotovitel 
Správci stavby oznámen* a ie oprávněn podle Pod-čiánku 20.i  [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodioužeď doby za jakékoli takové zpožděni, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-číánku 8.4 [Prodlouženidoby pro dokončeni] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, 'které se 
zahrnou dc Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-čián- 
kem 3.5 [Určeni], aby tyto záežítosti dohod! nebo určil.

Zhotovitel musí Správci stavby řádně potvrzené zprávy o zkouškách okamžitě postou
pit. Po úspěšně provedených zkouškách musí Správce stavby potvrdit správnost Zho
tovitelova certifikátu o zkoušce nebo mu vydat potvrzení se stejným účinkem. Jestliže 
se Správce stavby zkoušky nezúčastnil, platí, že výsledek přijal za správný.

Jestliže se přezkoumáním, kontrolou, měřením nebo zkoušením zjistí u jakéhokoli Techno
logického zařízeni. Materiálu nebo řemeslného zpracováni vada nebo jiný nesoulad se 
Smlouvou, muže Správce stavby Technologické zařízení, Materiály nebo řemeslné zpra
cováni odmítnout tm . že dá Zhotoviteli oznámení s uvedením důvodů. Zhotovíte pak mu
sí okamžitě vadu napravit a zajistit, aby byia odmítnutá položka v souladu se Smlouvou.



Jestliže Správce stavby požaduje, aby byly Technologické zařízení, Materiály nebo ře
meslné zpracování znovu přezkoušeny, zkoušky musí být opakovány za stejných pod
mínek a poměrů. Jestliže odmítnutí a opakování zkoušek způsobí Objednateli doda
tečné náklady. Zhotovitel musí podle Poa-článku 2.5 [Claimy objednatelej tyto náklady 
Objednateii uhradit.

7.6

Nápravná práce Bez ohledu na jakékoli předchozí' zkoušky nebo potvrzení může dat Správce stavby 
Zhotoviteli pokyn, aby:

(a) ocvezi ze Staveniště a nahradil jakékoli Technologické zařízení nebo Materiály, 
které nejsou v souladu se Smlouvou,

(b) ocstrani! a znova provedl jakoukoli jinou práci, která není v souladu se Smlouvou 
a

(c) provedl jakoukoli práci, která je naléhavě potřebná pro bezpečnost Díla, ať už 
kvůli nehodě, nepředvídatelné události nebo z jiného důvodu.

Zhotovitel musí splnit pokyn v přiměřené ihůtě, což je ihůta {je-li taková) specifikovaná 
v pokynu, nebo ihned, je-li naléhavost specifikována podle poa-odstavce (c).

Jestliže Zhotovitel pokyn nesplní, je Objednatel oprávněn zaměstnat a zaplatit line oso
by, které práci vykonají. Mimo rozsah, ve kterém byl Zhotovitel k platbě za práci opráv
něn, musí Zhotovíte podle Poa-článku 2.5 [Claimy objednatele] zaplatit Objednatel! 
všechny náklady, které vznikly kvůli tomu, že Zhotovitel pokyn nesplnil.

7.7 • ■ ■ ■

Vlastnictví
technologického zařízeni 
s matenaiu

Každá položka Technologického zařízeni a Materiálů přechází, v rozsahu odpovída
jícímu Právním předpisům Země. do vlastnictví' Objednatele, prostá zástavních prav 
a jiných břemen, jakmile nastane jedna z uvedených situaci:

(a) když je dodána na Staveniště:
(b) když je Zhotovitel oprávněn k platbě za hodnotu Technologického zařízení 

a Materiálů podle Pod-článku 8.10 [Platba za technologické zařízeni a materiály 
v případě přerušeni).

7.8 —-— —------------------

Poplatky Není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak, Zhotovitel musí zaplatit všechny po
platky, nájemné a jiné platby za:

(a) přírodní Materiály získané mimo Staveniště a
(b) odvoz materiálu z demoiice a výkopů a dalšího přebytečného materiálu (ať už 

přírodního nebe uměle vytvořeného) mimo případů, kdy jsou prostory pro jejich 
uloženi na Staveništi specifikovány ve Smlouvě.

Zaůa > p , zpoždění a přerušení

8.1

Zahájení prací na díle Správce stavby musi dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení 
prací. Neni-ii stanoveno jinak ve Zvláštních podmínkách, musí být Datum zahájeni pra
cí do 42 dnů po tom. co Zhotovitel obdrží Dopis o přijetí nabídky.

Zhotovíte musí zahájit provádění Dita co nejdříve, jak je to rozumně možné po Datu



zahájeni prací a musí pak v pracích na Díle postupovat s náležitou rychlosti' a bez 
zpožděni.

Zhotovitel musí dokončit ceíe Dílo a každou Sekci (ie-is nějaká) během Dobv pro do
končení Díla a Sekce {podle okolnosti) včetně:

(aj úspěšných Přejímacích zkoušek a
(b) dokončeni všech prací, které jsou podíe Smlouvy potřebné k tomu. aby Dílo 

nebo Sekce byly považovaný za dokončené pro účely převzetí podle Pod-číán- 
ku 10.1 [Převzetí díla a seka}.

Zhotovitel musí předložit Správci stavby podrobný harmonogram do 28 dnú po tom. 
co obdížei oznámení podle Poti-čiánku 8.1 [Zahájení prací na díle}. Zhotovitel musí 
také předložit aktualizovaný harmonogram, kdykoli je předchozí harmonogram v roz
poru se skutečným postupem nebo s povinnostmi Zhotovitele. Každý harmonogram 
musí obsahovat:

(a) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně předpokládaného nača
sován: každé etapy postupu projektování {je-li nějaké), zpracování Dokumentů 
zhotovitele, zadávánu výroby Technologického zařízeni, dodávek na Staveniště, 
výstavby, montáže a zkoušení.

(b) každou z těchto etap pro práce každého ze jmenovaných Poozhotovitelů (podle 
definice v Článku 5 [Jmenovanípodzhoioviieié]},

(C) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě a
(d) průvodní zprávu, která obsahuje:

•i) obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a obecný popis 
hlavních etap provádění Dia a

(ii) údaie znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhoto
vitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybaveni zhotovitele po
třebného na Staveništi pro každou z hlavních etap.

Jestliže Správce stavby do 21 dnú po oPórženi harmonogramu nedá Zhotoviteli ozná
mení. v kterém uvede, v jakém rozsahu tento harmonogram neodpovídá Smlouvě, 
musí Zhotovitel postupovat ve shodě s tímto harmonogramem v souladu s jeho dalšími 
povinnostmi ze Smlouvy. Personál objednatele je oprávněný se při plánovaní svých 
činnosti na tento harmonogram spoléhat.

Zhotovitel musí dát Správci stavby okamžitě oznámeni o pravděpodobných konkrét
ních budoucích událostech nebo okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce, 
zvýšit Smluvnr cenu nebo zpozdit provádění Dia. Správce stavby může požadovat, 
aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného vlivu budoucí události nebo okolnosti 
anebo návrh podle Pod-číánku 13.3 [Postup při variaci}.

Kdykoli dá Správce stavby Zhotoviteli oznámení, že harmonogram (ve stanoveném 
rozsahu) neodpovídá Smlouvě nebo je v rozporu se skutečným postupem a záměry' 
uvedenými Zhotovitelem, musí Zhotovitel Správa stavby předložit aktualizovaný har
monogram v souladu s tímto Pod-článkem.



8.4

Prodloužení doby 
pro dokončení

8.5

Zpoždění způsobená 
úřady

8.6 ........
Míra postupu prací

Zhotovíte! je oprávněn podle Pod-čiánku 20.1 [Claimy zhotovitele] k prodloužení Doby 
pro dokončení, jestliže a v takovém rozsahu, jak je nebo bude dokončení zpožděno 
pro účely Pod-čiánku 10.1 [Převzetí díla a sekcíj jakoukoli z uvedených přičiň:

ía) Variace (jestliže úprava Doby pro dokončení nebyla aonodnuta podle Pod-čián
ku 13.3 [Postup ph Variaci}) nebo jiná podstatná změna v množství položky 
práce obsažené ve Smlouvě,

(b) příčina zpožděni zadávající oprávnění na prodloužen! doby podle jakéhokoli 
Pod-čiánku těchto Podmínek,

(c) mimořádně nepříznivé Klimatické podmínky,
(d) Nepředvídatelný nedostatek personálu a Věcí určených pro dílo způsobeny epi

demií nebo zásahy veřejné moci nebo
(e) jakákoli zpožděni, překážky nebo omezení způsobena nebo přičitateíná Objedna

teli, Personálu objednatele nebo jiným zhotovitelům Objednatele na Staveništi.

Jestliže se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, musí 
dát Zhotovitel Správci stavby oznámeni podle Pod-čiánku 20.1 {Claimy zhotovitele). 
Při určování každého prodloužení doby podle Pod-čiánku 20.i musí Správce stavby 
posoudit svá předchozí určení a může celkové prodloužení doby zvýšit, ne však snížit.

Jestliže platí následující podmínky, jmenovitě:

(a) Zhotovitel svědomitě dodržoval postupy stanovené příslušnými legálně ustano
venými orgány veřejné správy v Zemi,

(b) tyto orgány zdržují nebo způsobí ztížené podmínky práce Zhotovitele a
(c) zpožděni a ztížené podmínky jsou Nepředvídatelné,

pak toto zpoždění nebo ztížené podmínky budou považovány za příčinu zpoždění po
dle pod-odstavce (b) Pod-čiánku 8.4 [Prodlouženi doby pro dokončeni).

Jestliže je v jakoukoli dobu:

(aj skutečný postup příliš pomalý, aby mohlo být Dílo dokončeno během Doby pro 
dokončení anebo

(b) postup je (nebo bude) pozadu za stávajícím harmonogramem podle Pod-čtán- 
ku 8.3 [iHarmonogramj,

z jiných důvodů než těch uvedených v Pod-čiánku 8.4 [Prodlouženi doby pro dokon
čení], pak může Správce stavby dát Zhotoviteli pokyn, aby předložil, podle Pod-članku
8.3 [Harmonogram], aktualizovaný harmonogram a průvodní zprávu popisující revido
vané postupy, které Zhotovitel navrhuje použít za účelem urychlení postupu a dokon
čení během Doby pro dokončení.

Nedá-fi Správce stavby jiné oznámení, Zhotovitel musí použít tyto revidované postu
py, které mohou vyžadovat větší množství pracovních nodin, anebo počtu Personálu 
zhotovitele, anebo Věcí určených pro dílo na riziko a náklady Zhotovitele. Jestiže tyto 
revidované postupy Objednateli způsobí dodatečné nakíady, musí Zhotovitel tyto ná
klady zaplatit Objednateli podle Pod-čiánku 2.5 [Ciatmy objednatele] spolu s náhradou 
škody za zpožděni (}e-ii nějaká) podle níže uvedeného Pod-čiánku 8.7.



Náhrada šKOdy 
za zpoždění

8.8

Přerušení prače

Důsledky přerušení

8.11

Dlouhodobé přerušen

Jestliže Zhotovitel nedodrž ustanoveni Poci-článku 8.2 [Doba pro dokončeni], musí 
Zhotovitel podle Pod-číánku 2.5 [Claimy objednatele] zaplatit za toto nesplnění povin
nosti Objednateli náhradu škody za zpoždění. Tato náhrada škody za zpoždění je ob
nos stanoveny v Příloze k nabídce, který musí být zaplacen za každý den, který uplyne 
od konce příslušné Doby po dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. 
Avšak celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-číánku nesmí překročit ma
ximální částku náhrady škody za zpoždění (je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce.

Tato náhrada škody za zpoždění je jedinou náhradou škody, Kterou musí Zhotovitel 
zaplatit za takové nesplnění povinnosti mimo případ ukončení podle Potí-článku 15.2 
[Odstoupení objednatelem] před dokončením Díla. Tato náhrada škody nezbavuje 
Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo odpo
vědnosti, které může mít podle Smlouvy.

Správce stavby může dát kdykoli Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na časti nebo 
na celém Díle. Během takového přerušení musí Zhotovitel tuto část nebo Dílo chránit, 
uskladnit a zabezpečit proti chátrání, ztrátě nebo poškozeni.

Správce stavby také může oznámit příčinu přerušení. Jestliže a v takovém rozsahu, 
v jakém je příčina oznámena a zároveň jde o příčinu v odpovědnosti Zhotovitele, ná
sledující Pod~č!ánky 8.9, 8.10 a 8 .11 se nepoužijí.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady tím, že plál pokyny Správce stavby 
podle Pod-článku 8.8 [Přerušenipráce] anebo tím. že práci obnovil, musí aát Zhotovitel 
Správci stavby oznámení a ;e oprávněn podle Pod-článku 20. i [CJaimy zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je neoo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodlouženi doby pro dokončenij a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů, která se zahrne do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámeni musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán- 
kem 3.5 [Určeni], aby tyto záležitosti dohodí nebo určil.

Zhotovitel není oprávněn k prodlouženi doby nebo platbě Nákladů, které mu vznikly 
napravováním následků Zhotovitelovy vadné projektové dokumentace, vadného ře
meslného zpracovaní nebo vadných maíenáíú nebo Zhotovitelova zanedbáni povin
nosti chránit, uskladnit a zabezpečit v souladu s Pod-článkem 8.8 [Přerušení práce].

ké Zhotovíte; je oprávněn k zaplaceni hodnoty (k datu přerušení práce) Technologického 
zařízení anebo Materiálů, které nebyly dodány na Staveniště, když:

(a; práce na Technologickém zařízeni nebo dodávka Technologického zařízení ane
bo Materiálů byia přerušena na více než 28 dnů a 

(b) Zhotovitel označil Technologické zařízení anebo Materiály za majetek Objedna
tele v souladu s pokyny Správce stavby.

Jestliže přerušení podle Pod-čiánku 8.8 [Přerušeni práce] pokračuje po více než 84 
dnů. může Zhotovitel oa Správce stavby požadovat povolení k pokračování práce. 
Jestliže Správce stavby nevydá povoleni do 28 dnů po tom, co po není byio poža-



dováno, může Zhotovitei tím. že dá Správci stavby oznámení, považovat přerušená 
práce na dotčené část: Díla za vypuštěné podle Článku 13 [Variace a úpravy]. Jestiiže 
se přerušení dotýká celého Díla, může dát Zhotovitei oznámení o odstoupení podle 
Pod-číánku 16.2 [Odstoupenizhotovitelem}.

8.12 ............................ -- -................................................................. ..............................................................................

Pokračováni práce Po tom, co je vydáno povoleni nebo pokyn k pokračováni práce, musí Zhotovitei 
a Správce stavby spoiečně Dílo a Technologické zařízení a Materiály dotčené přeruše
ním přezkoumat. Zhotovitel musí napravit jakékoli chátráni nebo vady a ztráty na Díle. 
Technologickém zařízeni nebo Materiálech, které se vyskytly během přerušení.

Přejímací zkoušky

9.1

Povinnosti zhotovitele Zhotovitel musí vykonat Přejímací zkoušky v souladu s tímto Článkem a Pod-čiánkem 
7.4 [Zkoušení) po tom. co poskytl dokumenty v souladu s pod-odstavcem (d) Poti- 
-článku 4.1 [Obecné povinnosti zhotovitele].

Zhotovitel musí dát Správci stavby nejméně 21 dnů předem oznámení o datu, po kte
rém je Zhotovitel připravený vykonat každou z Přejímacích zkoušek. Neni-ii dohodnuto 
jinak. Přejímací zkoušky musí být 'vykonány do 14 dnu po tomto datu v oen nebo 
ve dnech, které musí určit Správce stavby svým pokynem.

Při zvažování výsledků Přejímacích zkoušek musí Správce stavby zohlednit vliv jakého
koli užívání Díla Objednatelem na výkonové nebo jiné vlastnosti Díla. Jakmile Přejímací 
zkoušky Díla nebo Sekce úspěšně proběhly, musí Zhotovitel Správci stavby předložit 
potvrzenou zprávu o výsledcích těchto Zkoušek.

3.2 • - • ........................................  ......  .............................

Zpožděné zkoušky Jestliže jsou Přejímací zkoušky neopodstatněně zdržovány Objednatelem, použije se 
Pod-čianek 7,4 [Zkoušeni] (pátý odstavec} anebo Pod-článek 10.3 [Překážky pn přejí
macích zkouškách].

Jestiiže jsou Přejímací zkoušky neopodstatněně zdržovány Zhotovitelem, může Správ 
ce stavby oznámením požadovat, aby Zhotovitei Zkoušky vykonat do 21 dnů po tom. 
co oznámení dodrží. Zhotovitel musí Zkoušky vykonat v takový den nebo dnech bě
hem této ihůty, které Zhotovitei určí a o kterých musí dát Správci stavby oznámeni.

Jestiiže Zhotovitei nevykoná Přejímací zkoušky ve lhůtě 21 dnů, může Personál objedna
tele provést Zkoušky na riziko a náklady Zhotovitele a plat pak, že Přejímací zkoušky byly 
vykonány za účasti Zhotovitele a že výsledky zkoušek by y akceptovány jako přesné.

9.3 ............. .................  ..........................  ............

Opakované zkoušení Jestliže Přejímací zkoušky Díla nebo Sekce neproběhnou úspěšně, musí se použít 
Pod-článek 7.5 [Odmítnuti] a Správce stavby nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby 
se neúspěšné Zkoušky a Přejímací zkoušky na jakékoli související práci zopakovaly 
za stejných podmínek a poměru.

3.4 ................ ...........................................................  .....................................

Neúspěšné přejímací 
zkoušky

Jestliže Dito nebo Sekce neuspěje ani u Přejímacích zkoušek zopakovaných podle 
Pod-článku 9.3 [Opakované zkoušeni] je Správce stavby oprávněn:


