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SMLOUVA 0 Dim
k provedeni oprav a udriovacich praci:

,,0pravy a udriovaci prince na pracovi§ti Zébéhlice — Zah radm’ Mésto, Jasminov
3166/37a 106 00 Praha 10 — Zébéhlice — pavilon D“ pro zaji§téni provozu

pracovi§té Domu d‘étl’ a mlédeie Praha 10 — Dm UM, Pod Stra§nickou vinici
23/623

éislo smlouvy zhotovitele: 2019/ZM01
uzavfené nize psane’ho dne méslce a roku podle ustanoveni § 2586 a nzisl. zék. é. 891'2012 Sb.,
obéansky zékonik mezi smluvnimi stranami:

1. objednatel: Dl‘im Déti a mlédeie Praha 10 — Dm UM
se sfdlem: Pod Stra§nickou vinici 23/623, 100 00 Praha 10
zastoupenV: Romanem Urbancem - Feditel DDM Praha 10 — Dm UM
16:: 45241945
DIE: c245241945
bankovnl' spojenl':
E. étu:

(déle jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: René Kahuda - provédéni staveb
se sidlem: Michelské 813/89, 141 04 Praha 4
zapsa'n v OR: iL vydanv v Praze 4
zastoupeny’r: René Kahudou - majitel
bankovm' spojenl':
Clslo étu :

16: 16517202
016:: C25803050242

(da'le jen "zhotovitel")

takto:
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L
IDENTHHKAéNiUDAJECISTAVBE

Cislo stavby: 2019/ZM01
Nézev stavby: ,,Opravy a udriovaci prince na pracovi§ti Zébéhlice — Zahradm' Mésto,
Jasminovzi 3166/37a 106 00 Praha 10 — Zébéhlice — pavilon D“ pro zaji§téni
provozu pracovi§té Domu déti a mlédeie Praha 10 — Dm UM, Pod Stra§nickou
vinici 23/623

Misto stavby: pracoviSté Zébéhlice — Zahradni Mésto, Jasminové 3166/37a 106 00, Praha 10 —
Zébéhlice — pavilon D - sti‘edisko DDM Praha 10 — Dm UM

Zadavatel a investor: Dm déti a mldeie Praha 10 - Dm UM, Pod Stm§nickou vinici 23

11.
PREDMET SMLOUVY

Pfedmétem smlouvy je zévazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dilo: akce 6.:2019/ZM01
,,Opravy a udriovaci praice na pracovi§ti Zzibéhlice - Zahradni Mésto, Jasminové 3166/37a 106
00 Praha 10 — Zébéhlice - pavilon D“ pro zaji§téni provozu pracovi§té Domu déti a mlédcie
Praha 10 — Dm UM, Pod Stra§nickou vinici 23/623
a to v rozsahu zadévacich podkladi'l pro vy'bér dodavatele, vyikazu Wmér a 23 podminek dohodnutych

touto smlouvou v souladu s vyhodnocenim vefejné zakézky zadané dle § 27 zékona 6. 134/ 2016 Sb., 0
vefejnjzch zakzizkéch.

l. Dilo bude provedeno v souladu se zadévaci dokumentaci, prévnimi a technickyrni poiadavky
platnymi v dobé podpisu smlouvy, v souladu se zékonern 6. [83/2006 Sb. 0 zemm’m plzinovénl a
stavebm’m fédu (stavebni zékon) v platném zném' a pfedpisy s nirn souvisejicimi a vrozsahu
stanoveném v zadévacich podkladech poptévkového zeni.

2. Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Provedenfm éésti dila mie
zhotovitel povéi‘it ti‘eti osobu, za vysledek téchto éinnostf v§ak odpovidé objednateli, stejné jako
by je proved] sém.

3. Specikace rozsahu dila je vymezena v pi‘iloze 6. 1. - Nabidka oprav a ueovacich praci v6.
kalkulace ceny, kteréje nedflnou souéésti této smlouvy a zadévacf podklady stavby zpracované a
zajiéténé objcdnatclem.

4. V cené dila, ktcré je uvedena vél. 1V must byt zahmuty veskeré souvisejl'ci ostatni néklady
spojené se zhotovem'm dila, i ty které ncjsou obsaieny v poloikovém rozpoétu samostatné, ale
tvoff souézist cenyjednotlivych rozpoétovSIch poloiek a to zejména:

a) néklady na sklédky pfcbyteéného materiélu, vybouranSrch konstrukcf a hmot, pfipadné
nutné biologické rckultivacc

b) néklady na zafizeni stavenité véetné potfebnfmh energii
c) atesty materiél, poti‘cbné zkouky, méfeni a revize, provoznf pfedpisy a fady,

za§koleni obsluhy, vystrazné tabulky, informaéni zazeni a schémata
d) veékeré potfebné przkumné préce ve fézi realizace stavby
e) nezbymé kony vyplfrvajici ze zékona 6. 20/1987 Sb. v platném znéni
t) provozni i komplexni vyzkouem’ dila
g) projcdnainf a L'lhrada zébon'l vefejnich prostranstvf pokud bude poti‘eba
h) projednainf dopravnich opatf‘eni ajejich realizace pokud budc potf'cba
i) néklady na pojiSténi dila
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Objednatel sc zavazuje dilo prosté vad a nedodélk pfevzit a zaplatit zhotovitcli cenu za jeho
provcdcnf za podml'nek uvedenych v této smlouvé.

111.
DOBA PLNENi

Pfedpoklédan)? termin zahéjeni realizace dila nejpozdéji do 15 dn p0 sdélem’ tenninu po
ukonéeni stavebnich pracf dodavatele Trisrnont s.r.o..
Dohodnuty termin pro dokonéenf real izace nejpozdéji do - 30.5.2019
Termin zahéjeni stavby (pfedém' stavenisté zhotoviteli) bude uveden v protokolu o pfedénl' mist,
kde se provédi opravy a udrzovaci préce.

IV.

CENA DiLA A PLATEBNi PODMiNKY
Celkové cena (zékladni cena dila) za zhotoveni dila (opravy a udrzovénf) a dal§ich binnostf
zhotovitele v rozsahu 6|. ll. této smlouvy je stanovena na zékladé rozhodnuti objednatele o
vybéru nejvhodnéj nabfdky na dflo ze dne 20. ll. 2018jako cena nejve ph’pustné a éini:
Zaikladni cena bez DPH celkem 395 578,50 Ké
DPH 21 % 83 071,50 Ké
Celkové cena Vietné DPH 478 650,00 Ki!
Zhotovitel je povinen L'u‘ftovat DPH vzékoncm stanovcné vysi platné vden uskuteénéni
zdanitelného plnéni.
Smluvm' strany se dohodly na tom, 16 platebni podrnfnky se fidi zésadami pro poskytovém' a
éerpéni prostfedki'l ze stétnfho rozpoétu. Zadavatel neposkytuje zélohy. Smluvm' strany se
dohodly na tom, 18 L'Ihrada zékladnf ceny dila bude uskuteéovéna postupné fonnou diléfho
plnénf zhotovitele pro objednatele maximélné do VySe 100% ceny 2a dilo v6. DPH. Dfléim
plnénfm se rozumf rozsah a cena skuteéné provedenjmh praci a dodévek uskuteénénjch
zhotovitelem v daném terminu. Zji§fovéni rozsahu a ceny diléfho plnénf 5e provédi zjit’ovacim
protokolem, doloienYm soupisem provedeny'rch pracl a dodévek véleném’ dle specifikacc
suvedenim minimélné souhmné poloiky, jednotkové ceny, mnoistvf a vysledné ceny 2a
pfislusnou poloiku. Podpisem zjiSt‘ovaciho protokolu a soupisu provedenjrch praci zéstupci
smluvnfch stran vzniké zhotoviteli prévo fakturovat odsouhlasenou cenu diléiho plnéni daovyrn
dokladem véetné DPH 21 tento den se stévé dnem uskuteénénf zdanitelného plnéni. Dohodou o
dl'léim plnéni nejsou dotéena préva a povinnosti obou smluvnich stran tykajfci se pfedénl' a
pfevzeti praci, odstranéni vad a zéruéni lhty podle ustanovem' élénk Vlll. a 1X. této smlouvy.
Ve§keré faktury budou vystaveny ve trojim vyhotoveni na adrcsu objednatele: Dm détf a
mlédeie Praha 10 — Dm UM, Pod Stra§nickou vinici 23/623, 100 00 Praha 10. DoloZeny budou
zjist‘ovacfm protokolem a soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickim dozorem.
tlta splatnosti diléich faktur i koneéné faktury je 21 dni od doruéeni objednateli. Tenninem
L'Ihrady se rozumf den odpisu platby 2 flow objednatele.
Oprévnéné vystavené faktura - daovy doklad - musf mit veékeré néleiitosti daového dokladu
ve smyslu zékona é. 235/2004 Sb. ,,0 dani z pfidané hodnoty“, ve znénf pozdéjSich pfedpis, tzn.,
1e musi obsahovat tyto l'ldaje:

- daje objednatele: obchodm'jméno, sfdlo, DIC
- daje zhotovitele: obchodnf jméno, sfdlo, DIC
- rozsah a pfedmét plnénf
- evidenéni éislo daového dokladu
- fakturovanou ééstku ve sloieni zékladni cena, DPH a cena celkem
- datum uskuteénéni zdanitelného plnéni
- datum vystaveni daového dokladu

a déle:
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- razitko a podpis oprévnéné osoby, stvrzujicf oprévnénost, fonnzilm' a vécnou sprévnost
faktury

- 1C objednatele a zhotovitele
- éislo a nézev stavby, pfip. éislo a nzizev etapy
- bankovni Spoj eni objednatele a zhotovitele
- zépis v obchodnfm rejstfiku (éislo vloiky, oddil)
. éislo smlouvy

Dnem uskuteénéni zdanitelného plném’ bude den pfevzeti a pfedéni dila, tj. datum podpisu
,,Protokolu“.
V pf‘ipadé, 1e faktura nebude vystavena oprévnéné, 6i nebude obsahovat néleiitosti uvedené v
této smlouvé, je objednatel oprévnén vrétit ji zhotoviteli k doplnéni. V takove'm ppadé nové
lhta splatnosti zaéne plynout doméenim opravené, 6i oprévnéné vystavené faktury.
Ve§kcré dodateéné préce nezbytné pro dokonéeni stavby musi byt pisemné dohodnuty osobami
oprévnénjzmi jednat ve vécech této smlouvy a v souladu se zékonem é. 134/2016 3b., 0 vefejnjch
zakézkéch v platném znéni. Ceny dodateénYch praci nezbytny’rch pro dokonéeni stavby, nebo
poiadovanych na zékladé kolaudace (délejen ,,dodateéné price“) budou tvofeny takto:
a) dodateéne’ préce, které lze zatfidit do kalkulovanich poloiek obsaicny'ch v kalkulaci zékladni

ceny dila (této zékladni smlouvy) budou ocenény jednotkovymi cenami kalkulace zékladnf
ceny dila.

b) u dodateénych pracf neobsaienych v kalkulaci zékladni ceny dila bude provedena kalkulace
ceny dodateénjtch praci na zékladé cenfku URS platného v dobé provédéni téchto dodateénych
praci, ppadné dle cen obvyklych u daléich, v ceniku neuvedenych éinnosti.

Préce, které nejsou pfedmétem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez pisemného souhlasu
objednatele a v rozporu s C]. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel
se zavazuje na vyzvu objednatele takové éésti dfla odstranit vyjma pfipad, kdy objednatel
provedenl' takovSIch dodateénych stavebnich praci néslcdné pfsemné schvél i.

V.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel mé prévo povéfit svjm zastupovém’m odbomou rmu provédéjici inienjrrskou
oinnost (t.j. pffkaznik), na zékladé vydané plné moci pro tuto rmu.
Objednatel pfedé zhotoviteli protokolémé stavenisté véetné uréeni pfipojnych mist pro odbér
elektrické energie a vody.
Objcdnatel do doby pfedéni staveni§té piedé zhotoviteli veskeré doklady, ktcré ziskal, a jsou
nezbytné k realizaci pfcdmétu smlouvy.
Objcdnatel bude fédné a véas plnit své zzivazky vypb’rvajici z poiadavk na vzéjemnou
souéinnost pfi realizaci dilajakjsou tyto dény platnymi prévnimi pfedpisy a touto smlouvou.
Objednatel od zhotovitele pi‘evezme fédné dokonéeny pfedmét smlouvy bez vad a nedodélk a 28
zhotovené dilo zaplati cenu dle élénku IV. této smlouvy.

VI.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provedc préce dle této smlouvy kompletné, kvalitné a v dohodnutém tenninu. Kvalita
provédénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. VeSkeré matcriély a
dodévky ke zhotoveru' dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym normém,
dohodnutS/m podminkém a projektové dokumentaci.
Zhotovitel se bude pfi své éinnosti ffdit ujednénfrni této smlouvy, vychozfmi podklady
objcdnatele, jeho pokyny, zépisy a dohodami na rovni statutémich orgén a vyjédfenimi
vefejnoprévnich orgén.
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Zhotovitel bude fédné ueovat vefcjné komunikace v prostoru stavenisté ajeho okoli, neprodlcné
odstrani ve§keré jejich zneéisténi a po§kozeni.
Zhotovitel bude pfi své éinnosti minimalizovat negativni dopady stavebni éinnosti na okolnf
zéstavbu.
Zhotovitel zajisti pro vlastnl' provoz zafizeni staveni§té, které vyklidi do 5 ti dn od pfedéni a
pfevzeti dila, nebude-li pf'i pfejimce domluveno jinak. Po tornto terminu je zhotovitel oprévnén
ponechat na stavenisti pouze zafizeni a materiél, nutny’ k odstranéni vad a nedodélk, bude-li s
nimi dilo objednatelem pfevzato, pfipadné za'zem’ a materiél potf'ebny ke splnénl’ podminek
kolaudaéniho fizeni.
Zhotovitel zaj isti na své néklady ve§keré nezbytné provozni i komplexm’ zkouSky.
Zhotovitel souhlasi s tim, ie si poneché dilo ve své pééi 212 do pfedénf dfla bcz vad a nedodélk.
Zhotovitel zajistl' po celou dobu provédénf pracf, v dobé provédém’ praci pfitomnost odpovédné
osoby ffdl'ci prbéh pracf (napf. stavbyvedouci, mistr).
Zhotovitel so zavazuje dodliovat platebni povinnost véi svy'Im pod zhotovitelm.
Zhotovitel je povinen si sém a na své néklady zajistit, (pokud je to tfeba) projednéni zébon'l
vefejného prostranstvi a dopravnich opatfeni spojenych s realizaci dila (DIR).
Zhotovitcl se zavazuje, 16 do dokonéem' a pi‘edém' celého dila bez vad a nedodélk bude mit
vcskeré oprévnéni nezbytné k realizaci dila.

VII.

RiZENi PRAci,
TECHNICKY DOZOR

Stavbyvedoucim zhotoviteleje pan , ktery zabezpeéuje zejména tyto éinnosti:
a) fidi a odpovidé za komplexnf realimci praci zhotovitele ajeho subdodavatel
b) pfipravujc podklady pro faktury za provedené préce, véetné pfislu§n5rch doklad
c) provédi pfedévéni stavebnich praci a dila objednateli
d) projednévé a odsouhlasuje zmény projektu, materiél a dodévek
lkon technického dozoru zajil’uje pro objednatele na zékladé P'kazm' smlouvy a die plné
moci pro tuto stavbu je p. Ing. Patrik Boguay, kterfl je odpovédnou osobou za investora DDM
Praha 10 — Dflm UM, Pod StraSnickou vinici 23.
Technickjr dozor objednatele zejména:

a) PrbéZné sleduje, zda jsou prince provédény podle schvélenich zadévacich podklad, podle
smlouvy o dilo a v souladu s 6215o HMG, technickjch norem ajinYch piedpis.

b) Pfebirzi dodévky stavebnich pracf a celé dilo podle této smlouvy a potvrzujc soupisy
provedenich pracf a zjiSt’ovaci protokoly.

c) Je zmocnén projedmivat drobné zmény projektové dokumentace, mateélu a vicepréce,
ktere' musi nésledné pisemné pfedloiit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je oprévnén dét pracovnikm zhotovitele pffkaz pferuSit préci, pokud odpovédn)? orga'm
zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroieno zdravi pracovniki’z nebo hrozi vznik hmotné
Skody. Neni v§ak oprévnén zasahovat do hospodéf'ské éinnosti zhotovitele.

Zhotovitel bude prbéiné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila.

VIII.
PEDANi A PEVZETi DiLA

Rédné provedenzi stavba se pfcdévé a pfejimé die {5 2605 obéanského zékoniku vrozsahu
stanovenYch oprav a udrzovacfch pracf. Pokud je smlouvou dohodnuto, téi vrozsahu
jednotlivych objekt schopnych samostatného uiivz’mi. Veskeré pfedéni a pi‘evzeti budou
provédéna v rozsahu a zpsobem stanovenim platnymi pfedpisy a touto smlouvou.
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Zhotovitel je povinen zajistit pfcdloieni veskerg'xch atest, zprév a protokol o zkouSkéch
stanovenych platnymi pfedpisy a kompletni projektovou dokurnentaci skuteéného provedeni se
zakreslenim zmén podle skuteéného stavu provedenych praci.
Kc kontrole praci, materiéli’l a konstrukci, ktcré budou v dal§im prbéhu praci zakryty, vyzve
Zhotovitel objednatele 3 pracovnf dny pfcdjejich zakrytim zépisem do stavebniho deniku. Pokud
se objednatel na vizvu nedostavi,je Zhotovitel oprévnén provést zakryti bezjeho éasti.
O pfedéni a pfevzeti dila sestavf smluvni strany "protokol o pfedém’ a pfevzcti", ktery bude
obsahovat vedle zékladnich technickjch L'Idajl'l zejména zhodnoceni kvality provedcnych praci,
soupis pfipadnich vad a nedodélk, bude-li s nimi dilo pfevzato a dohodu o terminech odstranénf
vad a nedodélk.
Dnem podpisu protokolu o pfedénl' a pfevzeti dila zaéfné béiet zéménf lhta.

IX.
ODPOVEDNOSTZAJVADY

Zhotovitel zodpovidé za to, ie pfedmét této smlouvy je zhotovcny podle podmfnek smlouvy, a it:
p0 dobu zéruéni doby bude dilo mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovcné
prévnimi pfedpisy, technickjtmi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé.
Zruénf doba na dilo je 24 mésicfl ode dne pfedéni celého dila.
Zhotovitel neodpovidé za vady vzniklé v dsledku neodbomého zésahu, neodbomého uiivéni ze
strany objednatele (uiivatele) a zzisahem tfetich osob.
Reklamace vad je uplatnéna véas, pokud ji objednatel uplatni pfsemné nejpozdéji do uplynutl'
zéruénf doby.

X.
SMLUVNiPOKUTYIXNAHRADASKODY

. Za prodleni s pi‘edém’m dokonéeného dila 6i jeho éésti zaplati Zhotovitel smluvni pokutu ve vyéi
23 kaidy zapoéaty den prodlenf.

. Za prodleni s odstranénim ph’padnych drobnYch vad a nedodélki’l, bude-li s nimi dilo 6i jeho éést
pfedzino a pfevzato, zaplati Zhotovitel smluvni pokutu vc vy§i 2a kaZdy den prodlcni a za
kaidou vadu a nedodélek.

. Za prodlem' objednavatele s platbami dle él. IV odst. l a 2, zaplati zhotoviteli smluvni pokutu ve
vy5i z dohodnuté ceny za may den prodlenf

. Smluvni strany vyslovné sjednévajf, 2e objednatel je oprévnén smluvni pokutu, pf‘ipadné vzniklou
néhradu Skody, na které mu v dsledku poruéeni zévazku zhotovitele vznikl prévnf nérok, zapoéist
do kterékoliv hrady, které pfislusf zhotoviteli dle pfisluénich ustanoveni smlouvy.

XI.
MIMORADNEANEPREKONATELNEPREKAZKY

Smluvni strany se osvobozujl od odpovédnosti 2a éésteéné nebo plné nesplnénf smluvnich
zzivazk, jestliie se stala mimofédné nepfedvfdatelné a nepfekonatelné pfekéika vzniklé nezévisle
najejich vli.
Za mimofédné nepfedvidatelné a nepi‘ekonatclrlé pfekéiky se poklédajf pfekéiky, které vznikly p0
uzavfeni této smlouvy o dilo v dslcdku stranami nepfedvidanych a nepf‘ekonatelnych udélosti,
mimoi’dné a neodvratitelné povahy a majf bezprostfcdnf vliv na plnéni pfedmétu této smlouvy,
jedné se pfedev§im o Zivelné pohrorny, véleéné udélosti pi‘fpadné opatfem’ pi‘isluénych sprévnich
orgén na zemi CR.
Nastanou-li mimoi‘édné a nepfekonatelné pf'ekéiky die (3]. X1. odst. 2. této smlouvy, prodluiuje se
doba plném’ o dobu, p0 kterou budou mimofédné a nepfekonatelné pfekéiky psobit.

XII.

dw
-
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ODSTOUPENi OD SMLOUVY
Préce zhotovitele, které vykazuji jiz v prbéhu provédénf nedostatky nebo jsou provédény v
rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnjnn plnénim. Pokud zhotovitel
ve lhté, dohodnuté s objednatclem, takto zjiténé nedostatky neodstrani, mie objednate] od
smlouvy odstoupit. Vznikne—li z téchto dvod objednateli §koda, je zhotovitel pn'lkazné
vyéislenou Skodu povinen uhradit.
Jestliie objednatel v prbéhu plnéni pfcdmétu smlouvy zjisti, ie dochézi k prodleni se zahéjenim
nebo provédénim praci oproti harmonogramu z dvod na strané zhotovitele, nebo 2e na stavbé
nejsou potfebné kapacity stroj, materiélfl 6i pracovnik, 6i doSlo ze strany zhotovitele
kporuSem' ustanoveni 6|. 1] odst. 3 smlouvy, stanovi zhotoviteli lhtu, do kdy mé nedostatky
odstranit. V pi‘ipadé, Ze zhotovitel neodstrani nedostatky ve stanovené lhté, mie objednatel od
smlouvy odstoupit. Objednatel mé prévo 0d smlouvy odstoupit i vpf'ipadé, is k porusem'
ustanovenf El. 1] odst. 3 smlouvy zhotovitelem doélo opakované. Skodu, které objednateli z
téchto dvodl'l vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
Pokud zhotovitel nesplm' povinnost uvedenou v 6|. X11. odst. l a odst. 2 jc objednatel oprévnén
0d smlouvy odstoupit (s éinky EX NUNC), toto odstoupeni vyiaduje pisemnou formu a bude
zhotoviteli doméeno.
Pokud zhotovitel ncsplni povinnost uvedenou vél. VIll. odst. 2 a odst. 3, vyzve objednatel
zhotovitele ke splném’ této povinnosti pfsemné, pokud zhotovitel tuto povinnost nesplm' nejdéle
do 5 pracovnich dn, jc objednatel oprévnén 0d smlouvy odstoupit (s éinky EX NUNC), toto
odstoupenf vyZaduje pfsemnou formu a bude zhotovitcli doméeno.
Budc-li zhotovitel nucen z dflvod na strané objednatele pferuéit préce na dobu delsi jak pét
mésic, mie 0d smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
Kaidé ze smluvm’ch stran je oprévnéna pfsemné odstoupit 0d smlouvy, pokud:

a) na majetek druhé smluvni strany byl prohlé§en konkurs nebo povoleno vyrovnziru',
b) névrh na prohléSBni konkursu by] zamitnut pro nedostatek majetlcu druhé smluvni strany,
c) druhé smluvni strana vstoupi do likvidace,
d) nastane vy§§i moc uvedené v élénku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou

smluvni strany ovlivnit a které zcela a na dobu delsi nei 90 dn znemoini nékteré ze
smluvnich stran plnit své zévazky ze smlouvy.

Vznik néktcré ze skuteénosti uvedenych v odstavci 6je kaidé smluvni strana povinna oznémit
druhé smluvni strané. Pro uplatnénf préva na odstoupeni 0d smlouvy vSak nenf rozhodujici,
jakYm zpsobem se oprévnénzi smluvm' strana dozvédéla o vzniku skuteénostl' opravfiujfcich k
odstoupeni od smlouvy.
Pokud odstoupf 0d smlouvy objednatel z dvod uvedenych v odstavci l a 2 nebo nékteré ze
smluvm’ch stran z dvod uvedenych v odstavci 6, smluvnf strany sepiSi protokol o stavu
provedeni dila kc dni odstoupem' 0d smlouvy; protokol musi obsahovat zejména soupis
ve§ker§1ch uskuteénénjrch pracf a dodévek ke dni odstoupeni od smlouvy. Zévérern protokolu
smluvni strany uvedou nanénf hodnotu dosud provedeného dila. V pffpadé, ie 56 srnluvnf strany
na nanéni hodnoté dila neshodnou, nechajf vypracovat p‘r’fsluSny znalecky’ posudek soudnim
znalcem. Smluvni strany je zavazujl' pfijmout tento posudek jako koneény’ kc stanovenf nanénf
hodnoty dila. K uréeni znalce, jakoi i k hradé ceny 2a zpracovzini posudku je pfislu§n37
objednatel.
ajernné pohledévky smluvnich stran vzniklé ke dni odstoupem' 0d smlouvy podle odstavc l,
2 a 4 se vypofédaji vzéjemnym zaipoétem, pi‘iéemi tento zépoéet provede objednatel.
Za den odstoupeni od smlouvy se povaiujc den, kdy bylo pfsemné oznémenf o odstoupeni
oprévnéné smluvnf strany doruéeno druhé smluvni strané. Odstoupenim 0d smlouvy nejsou
dotéena préva smluvnfch stran na L'Ihradu splatné smluvni pokuty a na néhradu Skody.
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Stejnopis 6.: l

V p'padé odstoupeni 0d smlouvy jednou 2e smluvnich stran, bude k datu L'Iéinnosti odstoupeni
vyhotoven protokol o pfedénf a pfevzetf nedokonéeného dila, ktery popiSe stav nedokonéeného
dila a vzéjemné néroky smluvnich stran.
Do doby vyéisleni oprévnénych nérok smluvnich stran a do doby dohody o vzéjernném
vyrovnénf téchto nérokl'], je objednatel oprévnén zadret veskcré fakturované a splatné platby
zhotoviteli.
V dalSim se v pfipadé odstoupeni od smlouvy postupuje dle pfislunych ustanovenl' obchodniho
zzikoniku.
Odstoupeni od této smlouvy je vdy s éinky EX NUNC. (tedy od okamiku za’miku smlouvy)

XIII.
OSTATNI UJEDNANi

. Vlastnikem stavby je 0d poéétku objednatel, a to 0d samého poéétku. Objednatel mé rovné
vlastnické prévo ke v§em vécem k provedeni dila, které zhotovitel opatfil a dodal na misto
provedeni da.
Objednatel se zavazuje, e nepfenese vlastnické prévo ke zhotovenym opravém a udrovacim
pracim na tfeti osobu pi‘ed podpisem protokolu o pfedz’mi a pfevzeti stavby. Smluvni strany se
dohodly, e zhotovitel nese nebezpeéi §kody na zhotovovaném dile a do doby odstranéni posledm’
vady a nedodélku i v pi‘l’padé, pokud s nimi bylo dflo protokolémé pfedéno a pfevzato.
Pro pT-ipad odpovédnosti za Skodu na dile dle 6]. X111. odst. 2 je zhotovitel povinen mft uzavfenou
pojistnou smlouvu a to 130 celou dobu zhotovovém’ dila 32 do okamiku pfedénf a pfevzetf celého
dila objednatelem. vyse pojistné ééstky musi bit v minimélnf vi§i ceny dila dle 6|. 1‘! odst. l., a
déle na nésledujici rozsah typi'l pojistnjtch udélosti:
Zhotovitel se zavazuje, e pfi provédénf v§ech praci bude dodrovat pfedpisy o bezpeénosti a
ochrané ivota a zdravf pracovniki’l na stavbé. Rovné prohlasuje, e bude dbét, aby nedochézelo
ke §kodém na majetku soukromych osob ani na majetku obce éi stétu.
Smluvm' strany se dohodly na tom, e édné ze smluvm'ch stran neni oprévnéna postoupit préva a
zévazky z této smlouvy tfeti osobé, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Ve vécech souvisejfcich s plnénim podle této smlouvy je za objednatele oprévnén jednat:

- ve vécech smluvnich a technjckj/ch:

- ve vécech technickch:

Ve vécech souvisejicich s plném’m podle této smlouvy je za zhotovitele oprévnén jednat:
- ve vécech smluvnich a technickych:

XIV.

zAvEREéNA USTANOVENI
Smlouvou neupravené vztahy se fidf obecné platnimi prévnimi pfedpisy platnjtmi na L'Izemi
Ceské republiky.
Ménit nebo doplhovat text této smlouvy je moné jen fonnou pisemnych, oboustrarmé
odsouhlasenych dodatk.
Tuto smlouvu lze ukonéit dohodou smluvnfch stran. P ukonéeni smlouvy jsou smluvnf strany
povinny vzéjemné vypofédat své zévazky, zejména si vrétit véci pfedané k provedeni dila,
vyklidit prostory poskytnuté k provederu' dila a misto provedeni dila a uhradit veSkeré splatné
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penéiité zévazky podle smlouvy; zénikem smlouvy rovnéi nemnikajl' préva na jii vzniklé
(splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

4. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnustf originélu, z nichz dva obdrii objednatel
ajeden zhotovitel.

5. Smlouva, jakoZ i pfl’padné dodatky, nabyvaji platnosti a cinnosti dnem podpisu oprévnénjmi
zéstupci smluvnich stran.

6. Smluvm' strany prohlaéuji, e se 5 obsahem této smlouvy véetné jejich ph’loh Pédné seznémily,
sjejim obsahem souhlasi, a tee smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v ttsni, (Si 23 nevyhodnYch
podminek. Na di’xkaz pfipojuji své podpisy.

Pfilohy: (’5. 1. Nabidka oprav a udriovacich praci v6. kalkulace ceny

V se dne: 16.1.2019 V Prazedne: 16.1.2019

abjednatel zhotovitel
Roman Urbanec René Kahuda

feditel DDM Praha 10 — Dflm UM majitel




