
Smlouva 0 dflo
uzavf'enz't podle § 2586 a 11581. zék. 5. 89/2012 51)., obéanského zaikoniku, v platném znéni,

na:
'

Zpracovz’mi pfojektové dokumentace stavby ldzile jen PD! dle zaikona 6. 18312006 813., v
platném znéni a pfedpisfi souvisejicich na akci

,,Pavi10n internich oborfi FN BK - vyména zdroje chladu“

E]. I
Smluvui strany

Objednatel: Fakultni nemocnjce Hradec Krélové
_Sokolské 581
500 05 Hradec Krélové w Nov? Hmdeo Krzilové
10: 00179906
DIC: CZ00179906
baukovni spojem’: Ceské nérodni banka
6, (1. 24639511/0710
statutémi zéstupce: prof. MUDr. Vladimir Paliéka, CSc., dr. h. 0., feditel
zéstupce ve Vécech technickjich:

Ing. Frantiéek Novék, vedouci inv. odboru
Ing. Pavel Homolka, ved. odd. pfipr. inv.

(déle jen ,,objeclnate]“)

Zhotovitel: Kastt, spol. 3 1:0.

Jiini 87012
500 03 I-Iradec Krélove’
109: 135 83 948
DIC: CZ 135 83 948
bankovni -spojeni: Komeréni banka Hradec Krélové
5.111. 286 485 11/0100 .
zastoupeny’: Ing. Romanem Svorcem,jednate1
zapsan)’: v OR: C 154 vedené u Krajského soudu v Hradci KréIové
(déle jen ,,zh0tovitel“)

PD akce : ,,'Pavilon intemich oborfi FN HK — viména zdroje chladu“
1/6



(51. II
Pfedmét smlouvy

Tato smlouva se uzaviré v souladu svysledkem poptévkového fizeni objednatele a cenové
nabidky zhotovitele ze dne 3.1.2019 (délejen ,,nabidka“).

Pfedmétem této smlouvy je zaivazek zhotovitele zpraoovat na akci ,,Pavilon internich oborfi FN
HK w Wména zdroje chladu“ projektovou dokumentaci (déle jen ,,P “) v tomto rozsahu:

A) — Zpracovali pfisluéné projektové dokumentace ldéle jen PDa’ v rozsahu dIe Vyhléfiky
499/2006 Sb. 0 dokumentaci staveb, V6. rozpoétu a vykazu Wmér XW/ a také v rozsahu dle
Vyhlééky 63. 169/2016 Sb

- Proj ednéni dokumentace ve Fakultnf nemocnici Hradec Krélové s uréenfmi zéstupci
B) — Autorsk)? dozor

PD Bude zpracovéna V rozsahu die vyhlééky o dokumentaoi staveb é. 499/2006 8b., V platném
znéni, piedanych ,,Standardfi FN BK“ a niie uvedenych bodfi:

0 Projednéni rozpracovaného projektu se v§emi zainteresovanjzmi (objednatelem uréenjrmi)
pannery objednatele, a to protokolémim zpfisobem, k pfipominkém jednotlivjzch sloiek se
zhotovitel vyjédfi a to, zda budou do koneéného fefienf zapracovény, projedné
s objednatelem, kterjz v pfipadé pot‘r’eby pfizve kjednéni partnery, kteff pfipominky
vznesli, Osoby uréene’ k projednéni sdéli svoje pfipominky nejpozdéji do 5 pracovnich dnfi
od pfedloéeni rozmacovaného projektu. V pfipadé, fie zhotovitel obdrif pfipominky p0 této
lhfité, prodluiujc se 0 délku prodleni lhfita k pi‘edénf dila.

o Na zévér praci, pied dokonéenim éistopisu, musi byt PD projednéna a odsouhlasena
. objednatelem. Z tohoto projednéni vyhotovi zhotovitel zépis.

o Pfi zpracovéni projektu bude zhotovitel vychézet z vyée uvedenjlch Standardrfi FN HK,
které mu jako vychozi podklad byly pfedény pfed podpisem této SInlOuvy a 26 STUDIE

'* Itechnického névrhu! - ,,Pavilon intemich oborfi /PIO/ FN I-IK — Wména zdroje chladu“,
které byla poskytnuta jako podklad pro zpracovéni nabidky

0 Projektové dokumentace dle zékona é. 183/2006 81)., o fizemnim plénovéni a stavebnim
fédu (stavebm’ zékon), v platném znéni, a pfedpisfl souvisejicich , bude respektovat
vyhlé‘s'ku 0 dokumentaci staveb é. 499/2006 81)., v platném znénl’.

0 Nedilnou souéésti PD bade i Poifimé bezpeénosti feéeni ldéle jen PB}?!J které bude
kladné projednané 3 1-123 KHK.

0 PD bude obsahovat poloikovy' rozpoéet, later)? se stane zékladem detailniho, poloikového
vikazu vfxmér dle VyhléEky é. 169/2016 8b., v platnérn znéni.

0 PD je zhotovitei povinen pfedat v nésledujici podobé:
6 pare v tiéténé podobé. 41: v digitélni podobé 11a CD Hvykresy ve formétu .dwg a .pdf, v6.
neocenéného vikazu vymér. Navic bude PD pfedéna 23; na CD 've formétu .d a .pdf V6.
ocenéného rozpoétu a vii. souhmné rekapitulace. Texty budou ve fonnétu Word, tabulky ve
formétu Excel, oboje v editovatelné podobé.

0 PD bude vypracovéna V rozsahu umoifiujicim zadat clle této dokumentace vybérové fizeni
na dodavatele stavby.
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0 Na poiédéui obj ednatele zajisti zhotovitel vicetisky za cenu dle skuteémjch a v misté a Ease
o'bvyklych nékladfi.

Zvléétni ujednz’mi pro pi‘ipad nesrovnalosti zji§ténych v dokumentaci zakfizky pi‘i
provédém' projektu:

V pi‘fpadé nesrovnalosti mezi jednotlivymi ééstmi dokumentace zakézky plati, fie kéty napsané na
Wkresu plati, i kdyi se 1i§i od velikosti odméi‘enych na stejném vykresu, vjzkresy podrobnéj‘éiho
méf‘itka maji pfednost pfed vykresy hrub§iho méi‘itka, textové uréeni (specifikace) maji pfednost
pfed ekresy, fipravy povrchu v tabulkéch a textovy’rch uréenich (specifikacich) maji pfednost
pied znézoménim 11a vykresech, stavebné architektm‘lické vykresy maji pfednost pfed vikresy
konstrukénfmi, TZB, zelené a terénnich fiprav v tom smyslu, ie jsou rozhodujicf pro i‘eéeni
pfipadnfzch rozdflfi v celkovém utvfieni a pojeti architektonickych prvkfi konstmkci; fiplnost a
kvalita instalacf V§ech profesnfini specialisty navrienych systémfi musi vfiak by“: zachovéna. Bez
ohledu na pfedchézejici podminky mé dokumentace pozdéjfiiho data vidy pi‘ednost pfed
dokumentaci dfivéj§iho data.

(‘31. III
Podklady pro zpracovéni PD

Zévéry jednéni (technickych rad) konamjch v prfibéhu projektové pfipravy stavby.

Dale objednate] pfedé pfi podpisu této smlouvy:
1» dostupnou archivni dokumentaci dotéeného objektu Iv digitélni podobé v dwg/
o seznam pracoviét’ v6. kontaktnfch osob, s ktery’rmi je nutné zpracovévany projekt

projednat a protokol o proj ednéni pfedloéit spol'u s rozpracovanou PD objednateli.

Zhotovitei se zavazuje pouiit podklady pouze k sjednanému fiéelu a dodriovat mléenlivost 0
fidajich v nich obsaéenych.

61. IV

Cena za dilo

Za projektovou dokumentaci v rozsah'u Es]. 11 se sjednévé smluvni cena za dflo dle vzéjenmé
dohody, které éini :

Celkové cena PD v6. AD .........310 000,—Ké ................ bez DPH.
z toho : A) DPS .........290 000,—Ké ............... bez DPH

nebo DSJ .............../..................... bez DPH

B) AD .........20 000,~KE ............... bez DPH

K cené za dflo bude pfipoétena DPH ve vyéi stanovené platnjrmi a fiéinnjrmi prévnimi pi‘edpisy
k okamiiku uskuteénéni zdaniteiného plnéni.

Gena za dflo je stanovena jako nejvyfie pfipustné a maximélnf. V této cené jsou zahmuty vefikeré
néklady zhotovitele spjaté s realizaci dila, a to véetné nékladfi souvisejicich s realizaci dila, které
zhotovite] mél nebo mohl pfedpoklédat.
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GI. V
Plateblli podminky

Projektové éinnost bude hrazena p0 jejim provedenf, projedném’ a schvéleni objednatelem, a to
nésledovné:
Fakturaoe 80% z ceny PD na zékladé dokladu o pfedz’mi zpracované PD véetné CD nosiéfi
obj ednateli.

v
i’rvajicich 20% z ceny projektové dokumentace bude fakmrovéno p0 fispé‘éném ukoniieni VR
na zhotovitele dfla. Pakliie by nebylo ze strany objednatele vypséno Vii 11a zhotovitele dila, mé
prévo zhotovitel PD vyfakturovat sajicich 20 % po 60 dnech 0d data protokolérnfllo pfedéni
PD, pakliie nebylo VR vypséno /5i zru§enof z dfivodu vad projektové dokmnentace.

Splatnost takto vystavenych faktur bude 30 (11113 ode due jejiho doruéeni véetné vfiech pi‘floh na
adresu objednatele.

'Platby a vystavovéni faktur za autorskwj dozor, dle odstavce B, bude probihat pravidelné p0 dobu
stavby.

Veékeré platby mezi smluvnimi stranami se uskuteéfiuji prostl‘ednictvim bankovnjho spojeni
uvedeného v zéhlavi této smlouvy. Zhotovitel prohlaéuje, fie uvedené éislo jeho bankovmho fiétu
splfiuje poiadavky dle § 109 zék. é. 235/2004 81)., o dani z pf‘idané hodnoty, v platném znéni, a
jedné se 0 zvefejnéne’ Eislo fiétu registrovaného plétce dané z pfidané hodnoty.

Zhotovitel prohlaéuje, 2e kc dni uzavfeni této smlouvy nenf veden vregistru nespolehlivych
plétcfi dané z pf‘idané hodnoty a ani mu nejsou znémy iédné skuteénosti, na zékladé kterSIch by
s nim sprévce dané mohl zahéjit fizeni o prohléfieni za nespolehlivého plétce dané die § 106a zék.
é. 235/2004 8b., 0 dani z pi‘idané hodnoty, v platném znéni.

Objednate], jako pfijemce zdanitelného plnéni, je oprévnén, vpi‘Ipadé, 2e zhotovitel je
v okaméiku uskuteénéni zdanitelného plnéni veden v registru nespolehlivych plétcfi dané
z pfidané hodnoty, uhradit ééstku odpovidajici vyéi dané z pf‘idané hodnoty na 'fiéet Sprévce dané
2a zhotovitele. Uhrazeni ééstky odpovidajicl’ vfii dané z pi‘idané hodnoty na fiéet sprévce dané za
zhotovitele bude povaiovéno vtomto rozsahu za splnéru’ zévazku pfijemce uhradit sjednanou
cenu zhotoviteli.

(‘51. VI
Misto plnéni

Mistem plnéni je Falcfltni nemocnice Hradec Krélové, Sokolské 581, 500 05 Hradec Krélové —
Nov? Hradec Krélové.

51. VII
Doha plnéni

Dokonéem’ dila: ......... do 14 tydnfi 0d data uzavfeni smlouvy

El. VIII »

Zpfisob plnéni
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Vypracovéni projektové dokumentace - zhotovite] bude prOvédét éinnosti Vlastnl’mi prostfedky.
Zhotovitel dila mfiie povéi‘it jeho provedenjm jinou osobu, (jestliie Ze smlouvy nebo povahy dila
navypIYVé nic jiného). Pfi provédéni dfla jinou osobou ma zhotovitel odpovéd‘nost, jako by dflo
provédél sém.

Dohody o zménéch rozsahu dfla uzavi‘ené mezi smluvnimi stranami v prfibéhu zpracovéni dfla
majici vliv 11a cenu a termin plnéni budou objednatelem upraveny v dodatcioh v souladu se
zékonem 137f2006 8b., 0 vefejnych zakézkéch, V platném znéni.

6!. IX
Zéruéni podminky

Délka zéruéni doby je stanovena na 60 mésicfi 0d pfedéni éistopisu PD. Zhotovitei pfipadné
reklamace, p0 proj ednz’mi jejich oprévnénosti, opravi neprodlené bez néroku na zvfieni honoréfe-.
Zhotorvitel prohlaéuje, 271a je V souladu s platnou prévni fipravou pojiEtén pro odpovédnost za
§kodu z‘pfisobenou V souvislosti s plnénim dila, kdyi by v dfisledku jeho vadného plnéni ve
smysl'u této smlouvy vzm'kla objednateli nebo ti‘eti osobé §koda.

(3310 pojistné smlouvy CZOOOOO775L118A Sjednané pojistné ééstka ve vyéi 2 000 000.,—Eur.

61. X

Smluvni sankce

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli sml‘uvni pokutu 221 nedodrieni terminu pfedéni
dokumentace. Tato smluvna’ pokuta éim’ 1.000; K6 za kaidy den prodleni.

Pokud bude objednatel v prodleni vfiéi terminfim uvedenf/m v 61. V. je zhotovitel opréwnén
uplatnit Vfiéi obj ednateli firok z prodleni ve vy’éi 0,0525% 2 dl‘uiné ééstky, a to za kaidy ukonéem]
den prodieni.

Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu ncbo jejim zaplacenim nem’ dotéen nérok na néhradu
§kody.

‘

El. XI

Zévéreénfi ustanoveni

Tate smlouva nabivé platnosti dnem jejiho podpisu oprévnénilmi zéstupci obou smluvnich stran
a fiéinnosti dnem jejiho uvei‘ejnéni v registru smluv podle zékona é. 340/2015 8b., v platném
znéni.

Nem'nli v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, fidf sc jeji refim zékonem (‘3. 8922012 3b.,
obéanskfim zékonzikem, v platném znéni.

Zhotovitel na sebe pfebiré nebezpeéi zmény okolnosfl dle § 1765 odst. 2 zékona 5:. 8902012 8b.,
obémského zékoniku, v platném znéni.

Objednatel poiaduje, aby zhotovitel nepouiival v projektové dokumentaci a ve vykazu Wmér
nézvy obchodnich firem, nézvy nebo jména a pfijmeni, specifické ozuaéeni zboéi a sluieb, které
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platl’ pro uréitou osobu, popfipadé jeji organizaéni sloiku za pfl’znaéné, patenty na vynélezy,
uiitné vzory, prfimyslové vzory, ochranné znémky nebo oznaéeni pfivodu nebo odkazy na né.
Pouiit p‘fipadné néjaky odkaz mfiie zhotovitel pouze tehdy, je—li to nezby’mé nutné vzhledem k
tomu, fie popis pfedmétu vefejné zakézky provedeny postupem podle § 45 a 46 Zékona nem’
dostateéné pfesny a srozumitelny. Zhotovitel takovSIto postup projedné s objednatelem a v
takovémto pfipadé uvede v PD, ie je umoinéno uchazeéi pro plnéni vef‘ejné zakézky pouiitl' i
jinjzch, kvalitativné a technicky obdobnych Fe§eni (§44 odst.11 Zékona).

Mimo ph’pady subdodévek d1e zékona é. 137/2006 Sb., 0 vefejnych zakézkéch, ve znéni
pozdéj§ich pfedpisfi, se pro (1?:e této smlouvy vyluéuje postoupem’ smlouvy dle § 1895 zaikona
(“5. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku, ve znéni pozdéj§ich pfedpisfi, tj. zhotovitel nem’ oprévnén
postoupit své préva a povinnosti z této smlouvy nebo jeji éésti tfeti osobé.

Tuto smlouvu lze ménit nebo doplnit pouze pof‘adové oéislovanymi pisemnymi dodatky, které
budou nedl'lnou souéésti zékladni smlouvy a budou opatf'eny podpisy oprévnénjlch zéstupcfi
objednatele i zhotovitele.

Tuto smlouvu mohou smluvm’ strany ukonéit pisemnou dohodou. Objednatel je oprévnén
kdykoliv 0d této smlouvy odstoupit na zékladé pisemného odstoupeni doruéeného zhotoviteli.

Smluvni strany se zavazujl', ie pfistoupi na zménu zévazku v ph’padech, kdy 56 p0 uzavf'enl’
smlouvy zméni vychozf podklady, rozhodujici pro uzavfem’ te’to smlouvy, nebo ze strany
objednatele vzniknou nove’ poiadavky, vyiadujici pfepracovéni jiZ zhotovené dokumentace. Pfed
zahéjem’m praci na vyiédané zméné projektu se smluvm’ strany dohodnou na rozsahu a oceném’
zmény.

Tato smlouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech, z toho tf'i obdrii objednatel a jeden
zhotovitel.

Smluvm’ strany prohlaéuji, ie 51 smlouvu pfeéetly, sjejim znénim souhlasi a na dfikaz toho
pi‘ipojujl' jejich oprévnéni zéstupci své vlastnoruéni podpisy.

V Hradci Krélové dne: 20. [)1 233 V Hradci Krélove’ dne: 30.1.20] 9

.......................................... Ing. R0 an vorc‘
za objednatele 2a zh

KASTT, spol. 5 no.

Jiini 870, 500 03 Hradec Krélové

1: 495 404 010, c-mail: info@kustt.cz

FAKULTNI NEMOCNICk: 1C: 13533943

odbor Investic
- 1 -

500 05 HRADEC KR)“ 0"“
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