
Smlouva o vypořádáM závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito
slnluvnílni stranami:

Česká republika — Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČO: 75151502

DIČ: CZ75'151502 ,

Zastoupená:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Mob:

(dále jen ,,objednatel")

a

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ,

Zastoupená:

E-mail:

Mob:

(dále jen ,,zhotovitel")

Ing. Tomášem Rychtarem, náiněstkecn ředitele pro ekonomiku

NUJO - STAV stavby s.r.o.

Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava

278335551

CZ27833551

I.

Popis skutkcwého stavu

l. Objednatel uzavřel smlouvu o dílo č. 235799 ze dne 12.9.2017 se zhotovitelem na realizaci akce
,, Snížení energetické náročnosti na objektech v areálu ÚO Frýdek - Místek, Beskydská 2061,
registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001524". Akce byla vysoutěžaiá na
portálovém systému pro zadávání veřejných zakázek v resortu MV ČR - evidenční modul, číslo
zakázky P17V00000536. Smlouva o dílo byla v registru smluv zveřejněna dne 18,1,2018.

2. Strana objednatele je povillnýrn &ubjekten7 pro zveřejňování v registrLl s]l1lllv a má povúuiost
smlouvu o dílo zveřejnit postupem podle zákona č. 340/201 5 Sb., zákon c) l"egislru smluv, ve znění
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pozdějších předpisů. Objednatelem nebyla smloLl\'a o dílo č. 235 799 ze dne 12.9.2Ól7 Lveřejněna
v te|"l1]i])ll stailoveném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o l'egistru smluv, s ohledem na primární
Lljasllěl]i kontradikce s ustanovenÍtn právního aktu Operačního programu Životního pj"ostředí.

3. Obě smluv]]í strany shodně konstatuji, že do okainžiku sjednáni této smlouvy o dílo došlo
k pozdl1ímu uveřejnění smlouvy o dílo uvedené v odst. l tohoto článku v registrLl smluv, a Že jsou
si vědomy právních následků s tím spojených,

4. V zájmu úpravy vzájeinných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy o dílo
Č. 235799 ze dne 12.9,2017, s ohledem na skutečnost, Že obě strany jednaly s vědonúm závaznosti
smlouvy o dílo a v souladu s jejím obsa[1em plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit
stav vzniklý v důsledku pozdního uveřejnění smlouvy o dílo uvedené v odst. L v registru smluv,
sjednávají smluvní strany tuto smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

, II.
Práva a závazky smluvních stran

l, Smluvní strany si tímto ujednání!n vzájemně stvrzují, Že obsah vzájemných práv a povinností, ktetý
touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy
o dílo, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí dle původně sjednal1ého
sinluvního vztahu zaloŽeného smlouvou o dílo ze dne 12.9.2017.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na
smlouvy o dílo považují za plnění dle této smlouvy a Že v souvislosti

základě původně s.jednané
se

plněním 11ebudou vzájemně vznáŠet vůči druhé smluvní straně nároky
obohacení.

vzájemně poskytnutým
z titulu bezdůvodného

3. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv, se tímto zavazuje
druhé sinluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru
sintuv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv,

ITL

Závěrečná ustaiiovení

l. Tato smlouva o vypořádání závaZků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou
originálu, přičemž kaŽdá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. [ - smlouva o dílo č. 235799 ze dne 12.9.2017

V Ostravě dne: ii; '1 ,l fj.i "j V Ostravě dne: ú. 4.

Za objeduatele: Za zhotovitele:

pIk, Eng. Tomáš Rychtar
náměstek ředitele pro ekonoiniku
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EVROPSKA UNi"E.. M ·.- -.

:;µ"" " -Fond sóudi"žnosti
',:- Operačnt pi'cgram Životní prostř'edl

SMLOUVA O DÍLO Č. 235799

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějšicb
předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník")

· (dále jen ,,smlouva")

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika -
Sídlo:
Kontaktní a.dresa:
Bankovní spojení:
IČO:
DIČ,
Zastoupená:
Kontafdní osoba:
E-mail:
Telefon:
Mob:

Krajské ředitelství potieie Moravskoslezského kr2je
30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
30, dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
ČNB, č.ú. 28933881/0710
75151502
CZ75i51502
pIk. Ing. Tomášem Rychtarem, námčstkem ředitele pto ekonomiku

(dále jen ,,objednatel")

a

Sídlo:
Kontaktní adresa:
IČO:
DIČ,
jejímž jménem jedná:
Bankovní spojení:
Číslo úČtu:
E-mail:
Mob:
Zapsatíá v obchodním

(dále jen ,,zhotovitel")

MIJO - STAV stavby s.r.o.
Českobratrská 2227/7, 702 00
Českobratrská 2227/7, 702 00
27833551
CZ2783355I

.
rejstříku vedeném Krajskýin soudem v Ostravě, ocldil C, vložka 30838
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Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a tiásl, zák, 89/2012,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následující smlouvu:
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Článek JI.
Předmět smlouvy

i

l. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje za podmínek v ni sjednaných provést na svůj
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívajici v ,,Snížení energetické Uročnosti
na ob,jektech v areálu ÚO Frýdek-Místek, Beskydská 2061 realizované v rámci
projektu .Realizace úspor energie - tlo Frýdek-Místek, Beskydská, h'egistr2lční číslo
projektu CZ.05.5.18//0.0/0.0/15_0!9/0001524, spolufinancovaného z prostředků
Evropské. unie v rámci operaČního programu Životní prostředí v prograrnovém
období 2014-2020 "dle projelitové dokumentace zpracovmé projekční kanceláří
Profstav s.r.o., Družstevní 2288, 738 01 Frýdek-Místelí" (dále jen ,,dílo").

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplati't za něj sjednanou cenu podle ČIánhi III.
této smlouvy.

Článek III.
Cena za dílo, platební podmínky

1. Cena byla sjednána ve výši 22 998 032,47 Kč
DPH 21% 4 829 586,82 Kč
Celkem s DPH 21% 27 827 619,29 KČ
Slovy: Dvacet sedm miliónů osm set dvacet sedm tisíc šest set devatenáct korun
českých dvacet devět haléřů

2, Sjednaná cena za dílo je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené se zhotovením
díla, vČetně opatření materiálu k provedení díla a náklady spojené s dodáním díla.

3. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není moŽno překročit.

4. Cena za dílo bude zaplacena na základě daňového dokladu, dále jen ,,faktury",
vystavené zhotovitelem po převzetí díla uvedeného v Článku II. odstavec i
objednateleni. Je možno fakturovat formou dílčí fakturace, vždy ke konci kalendářního
měsíce, po odsouhlasení dílčí faktury objednatelem. Faktura vystavená zhotovitelem
musí obsahovat Č, účtu, který je řádně uveřejněn v Registru plátců DPH dle § 94 a násl.
zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 43Š
obČanského zálconíku.

5. V souladu s §5 odst, 3, zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, objedna'tel využívá přijaté plnění
výhradně pro veřejnou správu. Z tohoto důvodu se nejedná o přenesenou" daňovou
povinnost a faktury budou vystaveny a hrazeny vC. aktuálM sazby DPH.

6, Sinluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury 30 dnů od jejího prokazatelného
doruČení objednateli.

7. Cena za dílo se považuje za uhrazenou okamžikem odesláni fäkturované ceuy
z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstraněni vady díla
ve lhůtě splätnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit
cenu díla, Okamžikem odstra.něnl vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury
y délce 30 kalendářních dnů.
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8. Objednatel nebude l)oskyt(jvat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny dik nebo !

jeho části. :
l

9. Objednatel je oprávněn před ljplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplaceni faktum, !
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje ' l
uvedaiy chybně. ZhQtovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo i
nově vyhotovit. V takovém případě není objedtia.tel v prodlení se zaplaceaím ceny díla. l
Okamžikem doručeni náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta , l
splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů. - i

)
10. Cena se může měnit pouze v případě víceprací nebo méněprací oproti rozsahu ' )

sjednaúéhc díla, Zhotovitel vyhotoví soupis těchto změn včetnč jejich ocenční ) i
a předloŽí jqj objednateli k odsouhlasení. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit do : ')

Adeseti dnů ode dne doruČeni, Při tvorbě ceny případných víceprací musí být dodržen i '
b
i 'stejný způsob tvorby ceny jako u cen v nabídkovém rozpočtu. V případě, Že rozpoČet . l
lstavby nebude obsahovat poloŽky nezbytné pro provedeni prací, budou tyto účtovány .: ! )

dle položek Cenové soustavy RTS Brno nebo Urs PÍaha platné v době provádění
r ,a fakturace, jednotlivé položky budou fakturovány v hodnotě 80% platných cen. Dojde- i ' !

ii k věcnéim a cenovému odsouhlasení víceprací, může zhotovitel přistoupit k jejich i
,realizaci, Následně o této skuteČnosti bude uzavřen dodatek ke smlouvě nebo zapsán

zápis do stavebního deníku,

ji\ii. V případě méněprací oproti rozsahu nabídkového položkového rozpoČtu zhotowtele l '
nebude tyto !]léÉ]ěpráce zhotovitel faktuíovat. i!

i i
l l

Článek IV. j i
áDoba a místo plnění, předání dál:č :'1 '

ii

1. Zhotovitel je povinen dodat a předat dílo objednateli nejpozději uplynutím 15 měsíců se ;" l :'
lvŠemi ná.lež|tostmi (faldurace, dodací list apod.) od Habytí úČiĽjĽ!ostl smlouvy. , i

2. O předáni a převzetí díla bude zhotovitekni vyhotoven protokol o předání a převzetí díla l ,,
(dále jen ,,µž'oto1coI") ve dvou vyhotoveních, kteiý bude podepsán oběma smluvními
stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu.

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dodáno řádně ,'
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané jakosti, přičemž v takovém případě objednatel
důvody odnútnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pětÍ
pracovních dnů od původního termínu předání díla.

i
F

.í:4. Místem plnČní je areál ÚO Frýdek-Mistek, Beskydská 2061.
i

5, Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o termínu dodání díla mjniéně 48 hodin l l
předem, 'i

6. Termín zahájení díla bude do 10 dmi od nabytí účinnosti této smlouvy. Předání řádně l
zhotoveného díla bude nejpozději do 15 měsíců od předání staveniště. ,' )

7. Místem pře-dáni díla je adresa místa, kde bude dílo provedeno. :;j )

8. Zhotovitel bude při plněni předmětu díla této smlouvy po3tupovat s odbornou péči 'l l
: ' 'l" l {.l i
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ra zavazu.je se dodržovat obecně závazné právní předpisy, bezpečnostní předpisy,
technické normy a podmlnky této smlouvy podle svých ne.jiepších Zl12ÚQStĹ a schopností,
přičemŽ je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objedt?atele
a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je
zhotovitel povinen na nevhodnost těchto µolcyrtů objednatele písemně pozornit,
v opačnán případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za va.dy a za škodu, které "
v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a nebo zhotoviteli a nebo třetím
osobám vznikly.

9. Práce budou prováděny za stálého provozu objektu, na což musí zhojovitd prací brát
ohled vzhledem k dodrŽení hygienických a veškerých právně závazných bezpečnostních
opatření a interních předpisů Policie ČR, Postup prací bude realizován na základě
zpracovaného měsíčního harmonogramu stavebních prací a dále dle dohody se zástupci
objednätele tak, aby mohly být včas zajištěny, případně yyldizeňy potřebné prostory pro
umožnění realizace prováděných stavebrúch prací. Při realizaci díla zhotovitel zajistí
níaximáľní oddělení ostatních prostor od staveniště, 'zabezpeČ-í zakrytí stávajícího
nábytku a jiného zařízení v jednotlivých kancelářích a místnostech ochrannými
poinůckami. Po provedení díla provede zhotovitel kompletní úklid včetně uniyti oken
od případných nečistot (prach z podlážek lešení, nečistoty z fasády nebo jejího nátěru,
popřípadě nečistot z malby vnitřních prostor). Dále pak musí zhotovitel zajistit
vodotěsnost objektu, při pracích týkajících se výměny výplní otvorů a zejména pak při
demontáži a moůtáži střešní konstrukce.

10. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, napojení na
elektrický proud a odběr vody. Náklady na úhradu spotřebovaných energii hradí
zhotovitel a jsou souČásti smluvní ceny.

11. Zhotovitel se zavazuje v rámci prováděůí díla zpracovat dokuinentaci skutečného
provedení stavby. Smluvní strany se dohodly, že v rámci prováděni díla je zhotovitel
povinen vypracovat pro objednatele a objednateli předat následující podklady, které
budou součástí protokolu o převzetí díla:

- projektová dokumentace skutečného provedení díla v tiŠtěné podobě, která bude
opatřena razítkem a podpisem zhotovitele;

- právní předpisy či objednatelem stanovené protokoly, atesty a certifikáty;

- příslušná ohláŠení o shodě;

- revizní zprávy 2x;

- stavební dénik - originál lx;

- seznaní osob s uvedením jejicli adres a telefonních čísel, u kterých bude možné
nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit reklamovanou vadu;

- doklady o likvidaci odpadů v souladu s É)říslušnýn1i právními předpisy,

12. Cílem projektu je zlepŠení tepelně technických vlastností budovy, snížení potřeby
energií na vytápění, zlepšeni tepelné pohody vnitřního prostředí pro pobyt osob.
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Čláůek V.
Vlastnkké právo k dižu a nebezpečí Škody na dále

Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu okamžikem převzetí díla od zhotovitele.

2. Nebezpečí škody- na díle přechází na objednatele okatnžikem převzetí díla od
zhotovitele.

Článek VI,
Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla takto:
Zhotovitel mčí za řádnou fiinkci předmětu díla po dobu:
- u súívebnich prací 60 měsíců
- ria střechu 120 měsíců
- nä okna a dveře 120 měsíců
- na technologická zařízení 24 měsíců
Záručui doba poČíná pLynout ode dne předání a převzetí díla..
Objednatel je povinen vacly zjištěné po předáni díla telefonicky nebo písemně
reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odldadu, zhotovitel oznámí nejpozději do 3
dnů po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává,
Pokud tak neučiní, má se za to, Že reldamaci zhotovitel uznává, Reklamaci lze uplatnit
nejpozději dQ posledního dne záruky, přičemž i reklaniace odeslaná objed1íateleln
v poslední den záruky se povážuje za vČas uplatněnou.

2. Objednatel je oprávněn uplatnit vadu u zhotovitele kdykoliv během lhůty prQ uplatnění
vady bez ohledu na to, že objednatel takovou vadu zjistil nebo mohl zjistit, Pro
vyloučení pochybností se sjednává., Že převzetím části předmětu plnění není dotčeno
právo objeduateľe uplatňovat práva z vady, která byla zjistitelná, ale nebyla zjištěna při
převzetí. Ustanovení § 2618 občanského zákoníku smluvní strany vylučují.

3. Reklamace vad musí být provedena písemně.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady uplatněné v záruční době ve lhůtě 7 pracovních

dnů od doručeni reklamace objednatele, Veškeré náklady související s opravou vŽdy
hradí zhotovitel, Odstrančni vad proběhne v sídle objednatele.

5. V případě vady nikoli běŽné je zhotovitel povinen provést opravu v době obvyklé
charaktem vady, nedo hodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Oµravuié dílo zhotovitel předá objednateli zvláštnhn předávacím pĚ'ot?ko]em o opravě
vady, pode.bsaným povčřenými pracovníky obou smluvních stran. Na opravetíou část
díla se vztahuje záruční doba dle odst. 1 tohoto čľáůku a počíná běžet dnem předání
opraveného díla objednateli,

7. Reklaniace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem.

Článek VIl,
UkonČení smlouvy, odstoupeni od smlouvy
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l.

2.

3.

4,

Tato sujlouya inůŽe být ukončena clohodcm smluvních stran,

Smluvni stt'any se dohodly, Že smlouva můŽe být ukončena výpovědí objednatele, a tQ
bez udání důvodů. výpovědní doba činí 3 kalendářní měsíce a začíná bčžct prvním
drtena kalendářního měsíce následujícího po tněsici, v něniž byla výpověď doručena
zhotoviteli,

Smluvní strany jsou oprávaěny od této smlouvy odstoupit, nastanQu-li okolnosti
předvídané ust. § 2002 občanského zákoníku, tj. poruší-li druhá smluvní strana smlouvu
podstatným způsobem.

.
Za podstatné pomšení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména

a) prodlení zhotovitele s dodáním díla o více než jeden kalendářní den;

b) neodstranční vad díla ve lhůtě stanovené podle ČI. VI.;

C) postup zhotovitele při dodání díla v rozporu s pokyny objednatele,

5. Objednatel je dále oprávnčn od této smlouvy odstoupit v případě, Že

6,

7.

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydál)o
rozhodnntí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

b) insolvenČní návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele
nepostačuje k úhradě náldadů insolvenčního řízeni;

C) zhotovitel vstoupí do likvidace.

Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 60
kalendářních dní.

Odstoupením od této srnlowy se závazek touto smlouvou založený zrušuje jen ohledně
nesplněného zbytku plnění ekamžikeni úČinnosti odstoupeni od sinlouvy. Smluvní
strany jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze smlouvy, a to bez '
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 CÍRŮ od doruČeni oznámeni smluvní straůy o
odstouped od této smlouvy,

8. Objednatel může od smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění, uvede-li tuto
skntečnost výslovně v odstoupení. V tom případč se závazek založený touto smlouvou
zrušuje od počátku a. smluvní strany jsou povinny vyrovnat vzájemné závazky, a to bez
zbytečného odkladu, nejpozdčji však do 30 dnů od doručení oznámení objednatele o
odstoupení od této smlouvy. '

9. ÚČinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu Škody, smluvní pokuty ani ujednáuí, která mají
vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po ukončení sn]louvy.

10, Zhotovitel bere na vědomí, že v případě nevydání Rozhodnuti o poslcytnutí dotace ua
danou akci se smlouva stává v celém rozsahu neplatnou dnem doručení této informace
ze strany objednatele zhotoviteli.
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Článek VLIL

Smkce

]. V případě nedodrZeni terminu dodáni díla podle ČI. IV, ze strany zhotovitele, v případě
nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla, je zhotovitel povinen uhradit
Qbjednateli smluvní pokutu ve výši 0,'1 % z celkové ceny díla za každý, byt' i započatý
kalendářní den prodlení.

2, Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané
[hůtě splatncsti úrok.z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné Částky dle příslušné fäktury za
,caždý,"byt' i započatý, den prodlení. "

3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením záruční opravy dle ČI. VI.
:ap1atit objednateli sniluvní pokutu ve výši 1.000 KČ, a to za každý případ a za každý
,calendářní den prodlení.

4, Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do Čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne
jejich uplatůčni.

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení ríení dotčen nárok smluvních stran
na náhradu Škody nebo odŠkodriění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně
dodat dílo.

IX.
Ostatná ujednání

l. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odľdadu ozaáinit druhé smluvní straně
změnu údajů v záhlaví stnfouvy.

2. Zhctovitel není bez předchozího µísemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 písm, e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteíých zákonů (zákon o finanční
kontrole), spolupůsobit při výkonu Línanční kontroly.

4. Zhotovitel je poviůen upozomit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodldadně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel
i při vynaloženi veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy,

5, Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě vČetně ceny díla '

6. Zhotovitel je povinen všechny písetnné zprávy, písemné vstupy a prezentace opatřit
vizuální identitou projektu, tj. logy Evropské unie dle Gratického manuálu publicity
z OPZP. Výše uvedeným způsobem budou označeny také veškeré originální účetní
doklady. Zhotovitel je povinen označovät veŠkeré originální účetní doklady také
názvem programu (Operační program Životní prostředí) a projektu (Realizace úspor
energie - ÚO Frýdek - Místek, Beskydská), jeho registračním Číslein
(CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001524) a informací, Že projekt je spolufinancován EU.
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Článek X.

l. Zhotovitel zabezpečí přistup a příjezd k jednotlivým nemovitostetn, íl to včetnp
případného zásobováni, pokud to charakter stavby vyžaduje.

2, Zhotovitel po provedení prací upraví pozemky dotČené stavbou a zápisem o předání a
převzetí je předá .jejich vlastníkům, pokud to charakter stavby vyžaduje.

3. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak zhotovitel zabezpečí povoleni
k"uzavírkám, prokopávlcáni, záborům komuEikací a káceni zeleně, osazení a údržbu
provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení
do původního stavu yč. předáni správci. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoŠlo k
ohrožováni, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke mečištění
lcomunikací apod.

.
4, Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve objednatele nejméně pčt pracovMch dnů předem

kc kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovováni díla zalcryty. Pokud tato
písemná výzva nebude objednateli prokazatelně doruČena a objednatel se pro tyto
překážky nedostaví a zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění díla, nebudou mu
tyto provedené práce uhrazeny a bude povineu na žádost ob,jednatele na svůj náklad
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupné,

.S, Zhotovitel v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vŠech osob v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pQmůckami. Dále se
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Plnění tohoto ustanovetú jsou
zástupci objednatele oprávnČni kdykoliv kontrolovat. Zhotovitel je rovněž povinea
1'esµektovat zákaz poŽívání dkohoju na pracovišti a zákaz kouřeni mimo vyhrazená
místa. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho
subdodavatelů mající přísíušnou kvaliňkaci. Doklad o kvalifikaci pracovaílců je
zhotovitel na požádáui objednatele povinen předložit. Objednatel souhlasí s tím, Že
práce na Částech díla, pro které neiná zhotovitel vlastní odborné kapacity, provedou
zäotovitelem sjednání subdodavatelé, niajíci příslušnou kvajifik@ci, herě níá objednatel
právo odsouhlasit Či neodsouhlasit.

6. Budou-li při vlastní realizaci prací dotčeny sousední pozemky nebo souluoiné
koniunikace, nese veŠkeré důsledky a náklady z toho plynoucí zhotovitel. Dojde-li
v průběhu přepravy nebo při pĽovádčnj prací k znečištění silnic, příjezdových plôch
nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen plochy očistit a uvést do
píwodního stavu, ,

7. Objednatel je oprávněn:
- núídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat

v místě a době určené objednatelem .(nejméně pět pracovních dnů před kontrolníni
dneh1 písemně nebo telefonicky) a zhotovitel je povineu se kontrolního dne
účastuit a předložit veškeré požadovaíaS informace a dokumetíty;

- je oprávněn upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištčnc nedostatky
dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, Že zástupce
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroŽena bezpečnost prováděné stavby, život
nebo zdraví nebo hrozí-li jiné vážné Škody;
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- koutrdovat zakrývané k(jústrukce, přejímal dokončené ptáče a uzavřít dQlk)du

o opatřeních a terminech k odstraněni zjištěných vad a lľedodělků;
- technický dozor objednatele bude mít pro výkon své fůnkce přistug na všechna

pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány, realizovány !ľebo uskladněny dodávky
díla.

8. Zhotovitel píohlašuje, že si před podpisem této smlouvy projektovou dokumentaci
pečlivč prostudoval a seznámil se s ní jakožto odborník a osOba mající dostatečně
profesionální zkušenosti v oblasti vlastnictví a íealizace staveb a neshledal v ní Žádné
chyby, vady či opomenutí a dále prohlašuje, že !1á záldadě projektové dokumentace je
ihožné provést dílo bez jakýchkoli jejích úprav a takto' provedené dílo bude plně
odpovídat projektové dok1lmeluaci a veškerým právním předpisům a technickým
normám platným a ú'činným v České republice a bude jako celek fúnkČní,

9. Zhotovitel zajistí na své náklady koordinátora BOZP.
,.

10, Zhotoviteľ je povineu bezprostředíňS po převzetí díla zaškolit pracovníky objednatele,
bude-li potřeba.

I1. Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k účasti na veškerých zkouškách a měřeni.
Pozvánka. k úČasti na zkouškách a měřeni musí být doručena objechiateli nejméně pět
pracovních dní před datem konání zkoušek a měření. Výsledek každé takové zkoušky
a měření bude zachycen v zápisu, který bude podepsán objednatelem, Pokud se nebude
objednatel účastnit zkouŠék a měřeni, podepíše zápis jiná odborně způsobilá a nestranná.
třetí osoba. V takovém případč bude zápis o provedení zkoušek a měření předán
objednateli do pěti pracovních dni od vyhotoveni zápisu (j výsledku zkoušek a měření,

C1ánek XI.
Stavební deuík

1. Zhotovitel povede stavebůi deník dle platných právních předpisů. Toto ustanoveni je dle
dohody objednatele a zhotovitele součástí téů) smlouvy. Zhotovitel bude
prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat dennč do stavebního deuílcu všechny
údaje, které pokládá za důležité pro řádné prováděni díla, respektive, které vyplývají
z této smlouvy,

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel a pracovník
k toinu objednatelem pověřený. Zhotovitel zápis v deníku neprodletíě předloží
otýednateli nebo jeho zástupci k vyjádření. Pověřený pracovMk objednatele je povinen
vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním denihí ve lhůtě pěti pracovních dnů od
jeho před!ožeuí zástupci zhotovitele, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí
(nemá. k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápigy ve stavebním
deäílcu za závazúý podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro
případ sporu.

3. Stavební deník musí obsahovat zejména:
základai list s uvedením názvu a sídla objednatele, zI1otovitele a projektanta a případné
změny těchto údajů, základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou
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dolajlnel?taci stavby, seznáni &)k!adů a úřediúch apatřerií týka,jicich se stavby, přehlecl i
sirúuv a dodatků, připadnč změn :
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4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy
byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okdnosti, které jsou předmětem zápisu. l
Zápisy v deiúlcu nesmí být přepisovány, Škrtány a z deníku nesnú být vytrhovány první
stránky s originálním textem, Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím
zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem,

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním
Ýsmlouvy. Jedná se zejmén& o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu;
b) druh použitých materiálů a technologii;
C) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v pQužitých ínateriákch oproti realizační

dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s j1ospodámostí a bezpečností
práce;

d) stanovení terniínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu
výstavby;

e) výzvy k účasti na zkouškách dle § 2607 občanského zákoníku.

6, Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční
doby sjednané v této smlouvě" a odsti"anění poslední vady, re!damované objednatelem
v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů konČí dnem předání a
převzetí díla objednatelem bez vad a nedoděLků.

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeh.o oµ"ávněnému zástupci po dobu
prováděni díla prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné
kontrolní činnosti.

8, Zhotovitel bude do deníku za.pisovat i vícepráce nebo méně práce, Tyto zápisy budou
sloužit jako podldad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení
návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být
potvrzeno zhotovitelem a objednateletn,

("lánek XII,
Závěrečná ustanoveni

l. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že tato smlouva ríabývá platnosti
· pouze v případě, že poskytovatelem dotace bude vydáno pravomocné Rozhodnutí oposkytování dotace z Operačního programll Životaí prostředi.

2. V sotdadu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těclito smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá
tato smlouva úČinno8ti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, do doby splnění veškerých závazků z ní
vyplývajících,

4. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však
sjednávání zrněn nebo rozsahu této smlouvy.

v či. j jsou oµávněny k poskytoťáni
jakkoliv oprávněny či zmocněny ke
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5. Tato sí!}|ouva být zn]ěnél}a µctize [)íse|])[}ou dol"!odoLj sujjuvl]icl} stran, Ĺ"Ol"ňlOLi

postupně číslovaných dodatků ke snilouvč. š

6. Práva a povinnosti ve sinlouvě výslo'mě neupravená se řídí příslušnými ustanovenitni !
zák, č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. i

7. Smluvní strany se zavazují, že veŠkeré spory vzniklé v souvislosti s :realizací smlouvy :
budou řeŠeny smírnou cestou - dohodou, Nedojde-li k dohodě, budou spory řeŠeny před )
příslušnými obecnými soudy. . í

:{
8. Veškerá korespondence mezi snlluvnijni stranami, včetnč jejich prohlášeni, je ve vúahu )

, k této smlouvě ireleÔantni, není-li ve smlouvě stalloveno jinak.
g. Tato smlouva je vyhotovena ve Čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a

jedm zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy
evidenční číslo této smlouvy.

10. Každá ze sníluvnich stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodůě a vážně, Že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojuji
smluvní strany k této smlouvě své podpisy,

10. Nedi]j}ou součástí této smlouvy je:
a) projektová dolaimentace, Sníženi energetické nároČnosti na objehech v areálu ÚO

Flýdek-Mistek, Beskydská 2061 včetně položkových rozpočtů a doldadové části
zpracovaných projekční kanceláří Profstav S.l',O., Díužstevní 2288, 738 q] Fiýdek-
Místek;

b) položkový rozpočet stävebnich prací zadaný objednatekm,

V Ostravě dne: 12 U9. ŽČ17 V Ostravč dne: 1 1 09, 2017

Za objednatele: Za zhotovitele:
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