
Akce: ,.Rekonstrukce tramvajové traté na ulici Jedovnicka“

SMLOUVA 0 Dim
uzavfené podle § 2586 a nésl. obéanského zékoniku

Cislo smlouvy objednatele: 19/002/5071

Cislo smlouvy zhotovitele: 32/2019

Objednatel:
Dopravni podnik mésta Brna, a.s.
Sidlo: Hlinky 64/151, Pisarky, 603 00 Brno, doruéovaci éislo 656 46
Zapséna: V obchodnim rejstriku Krajského soudu v Bmé, odd1'l B., Vloika 2463
Osoba oprévnéné k podpisu smlouvy:

Kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

Kontaktm’ osoba ve vécech technickych

Osoba odpovédné za plnéni ustanoveni smlouvy:

1C : 25508881
DIC: CZ25508881

Spoleénostje platcem DPH

a

Zhotovitel:

FIRESTA—Fiéer, rekonstrukce, stavby a.s.
Sidlo: Mlynské 388/68, 602 00 Brno
Zapsana: v obchodnim rejsti‘iku vedeném Krajskym soudem v Bmé oddil B, vloika 2144
Osoba oprévnéna k podpisu smlouv
Kontaktni osoba ve vécech smluvni

. , .
Kontaktni osoba ve vecech technicch

16:: 25317628
DIC: C225317628

Spoleénost je plétcem DPH

m’ie uvedene’ho dne, mésice a roku uzavreli smlouvu nésledujiciho znéni:
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Akce: ,.Rekonstrukce tramvajové traté na ulici Jedovnické“

I.
Predmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je provedem’ dila s nézvem ,,Rek0nstrukce tramvajové traté na ulici
Jedovnickzi“. Predmétem realizace je provedeni stavebnich praci V rozsahu kolejového svréku,
lokélné sanace nefmosnych mist zemm’ pléné a souVisejicich ploch. Stavebni fiprava dvojkolejné
tramvajové trati pro linku 6. 8 zaéiné za odboénym uzlem Ostravské (tj. za Vyhybkami 1004,
1005) a konéi za zastévkou Novoliéer‘rské, u vyhybek 1008 a 1009, vedle smyéky. Stavebm’ fipravy
vyée uvedené stavby budou provédény V dobé Vyluky.

2. Stavebni préce budou provedeny na zékladé projektové dokumentace, kterou mé zhotovitel
k dispozici. Dokumentaceje vypracované Ing. Pavlem Prokopem, Havelkova 2a; 625 00 Brno, tel.
602 503 704. Dilo bude provedeno dle V§ech podminek povolem’ stavby, vydané DU, Véech
vyjédreni sprévcfi siti a dotéenych orgénfi stétni sprévy pro predmétnou éést dréhy.

3. Predmétem dilaje rovnéi:
a) zpracovém’ projektu organizace vystavby (ve smyslu zadévaci projektové dokumentace);

(éasovy postup provédém’ dila je doloien V Pi‘iloze E. 1 této smlouvy — Harmonogram
praci) a vyrobni dokumentace kriieni a vyhybek, pokud jsou souéésti rekonstruované
tramvaj ové traté;

b) vytyéem’ inienyrskych siti pred zahéjem’m dila a zpétné prevzeti jednotlivymi sprévci siti
v prfibéhu realizace dila;

c) zaji§téni ,,rozhodnuti o zvlé§tnim uiivéni komunikace“ Véetné projektu dopravniho
znaéem’, projedném’ V§ech dopravnich opatrem', komunikace a informovanost smérem
k MC Brno — Li§efi a MC Brno - Vinohrady;

d) dodém’ ve trojim vyhotoveni reviznich zprév, atestfi materiélfi, dokladfi o vytéieném
kovovém odpadu dle organizaénl’ smérnice objednatele E12 V platném znéni, dokladfi o
vytéieném materiélu, dokladfi o likvidaci odpadfi a Véech ostatnich dokladfi dle platne'
prévm’ fipravy a poiadavkfi vyplyvajicich ze stanovisek a vyjédreni dotéenych orgénfi a
organizaci;

e) dodém’ protokolfi prévnické osoby a prfikazu zpfisobilosti pred uvedenim UTZ (uréeného
technicke’ho zarizeni) do provozu nebo predmétné trati do zkuéebniho provozu;

f) dodéni projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby (véetné Vyrobni
dokumentace) ve trojim vyhotovem' V listinné a digitélni formé) a doloieni stavby
geometrickym zaméfem’m skuteéného stavu v digitélnim provedeni V péti vyhotovenich,
véetné potvrzeni o odevzdém’ jednoho pare’ na MmB, pokud to predmét dila vyiaduje;

g) zaméreni dotéenych komunikaci ve sprévé spol. Bménské komunikace 21.5. v digitélni
formé pomocr’ programu EZA (dle pokynu spol. Brnénské komunikace a.s., zn. 3100-Fr-
3401/2004);

h) informovéni V§ech Vlastnikfi dotéenych pozemkfi predmétné stavby o zéméru k provedeni
udriovacich praci ve stévajici trase tramvaj ové trati.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dilo na svfij néklad a nebezpeéi. Objednatel se zavazuje, ie rédné
dokonéené dilo prevezme a zaplati za jeho provedem’ zhotoviteli déle dohodnutou cenu.

5. Zhotovitel prohla§uje, ie V souladu se zadém'm zahmul do predmétu dila ve§keré préce a dodévky,
které jsou V zadévaci dokumentaci obsaieny, bez ohledu na to, zda jsou obsaieny V textove’ nebo
Vykresové éésti, Véetné téch praci, které V dokumentaci sice obsaZeny nebyly, ale zhotovitel je
mohl nebo mél na zékladé svych odbomych a technickych znalosti pfedpoklédat a zjistit.
Jakékoliv zména ceny z dfivodu opomenuti nebo chyby nem’ moiné.
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Akce: ,.Rekonslrukce tramvajove’ traté na ulici Jedovnické"

II.
Doba a misto provedeni dila

1. Zahéjem’ praci: 06/2019 (fiéastnik upfesni na zékladé PFilohy é. 1)
Ukonéeni praci: do 30. 8. 2019 (pfedénim dila do zkuéebm’ho provozu)

2. Doba realizace: do 3 mésicfi
D1’lo bude realizovéno v souladu s harmonogramem praci. Harmonogram praci je souééstl’ této
smlouvy jakoito Pf'floha E. 1, které je rovnéi nedilnou souéésti této smlouvy.

3. Za termin dokonéem’ d1'la se povaZuje datum Zépisu z pfedévaciho Fizem’, potvrzeny obéma
stranami dle 61. VI. Pfedém’ a pfevzeti dila.

4. Dilo bude realizovéno na parceléch uvedenych V projektové dokumentaci uvedené v 61. I. 2 této
smlouvy.

III.
Cena dila

1. Cena dila provedeného v rozsahu, kvalité a dobé podle této smlouvy je vypl‘acovéna ve smyslu
zékona é. 526/1990 Sb., 0 cenéch, a éini:

11 1 996 066,31 Ké (bez DPH)

(celkem slovy Jednostojedenéctmilionfidevétsetdevadesétéesttisfcéedesétéest korun éeskych bez
DPH/31 haléffi)

2. Stavebm’ préce, které jsou pfedmétem smlouvy, jsou zafazeny pod éiselny kéd klasifikace
produkce 42.12.20 a bude na né uplatnén reiim pfenesené dafiové povinnosti dle §92e zékona é.
235/2004 Sb. V9§i DPH je v souladu 5 § 92a tohoto zékona povinen doplnit a pf‘iznat plétce, pro
kterého je plnéni uskuteénéno. DPH bude dopoétena dle platnych pfedpisfi.

3. Bli2§i specifikace ceny a rozsahu praci je obsaiena v Pfiloze (”2. 2 této smlouvy — Poloikovy
rozpoéet, jeni tvofi nedilnou souéést této smlouvy.

4. Uvedené cena je pevné, nejvy§e pf'ipustné a nelzeji zvyéit ani v dfisledku zmény cen vstupfi nebo
jiny'Ich vnéj§ich podminek.

5. Zhotovitel prohla§uje, ie v uvedené cené jsou zahmuty veékeré dodévky, vy'Ikony, néklady a
nékladové faktory v§eho druhu (napf. néklady na provedeni zkou§ek, néklady na zaji§t’ovéni
staveni§té zhotovitelem, odvoz vytéieného materiélu, uloieni pfebyteéné zeminy aj.), které
zhotoviteli vzniknou p0 celou dobu realizace dila ai do doby pfedém’ provedeného dila bez vad a
vpoiadovaném terminu, a to se zahmutim v§ech vedlej§ich éinnosti nutnych pro funkénost
zhotovene’ho dila, které zhotovitel mohl a mél reélné na zékladé svych odbomych znalosti
pfedvidat pfi uzavfeni této smlouvy.

6. Zhotovitel prohlaéuje, ie provedl kontrolu fiplnosti vykazu vymér, jako podkladu pro ocenéni
dila, a vykaz vymér zcela odpovidé projektové dokumentaci a je tedy zévazny a L'lplny. Z tohoto
dfivodfi zhotovitel neni oprévnén poiadovat dodateéné navy/éeni ceny za provedem’ a pfedéni
kompletniho d1’la. Ocenény vykaz vyimér V6. uvedeni celkové koneéné ceny dila, je doloien
v Pf'iloze E. 2 smlouvy — Poloikovém rozpoétu.

7. Vpfipadé, ie objednatel vyuiije svého préva sm’iit rozsah praci dle 61. 1., odst. 1 a 2 této
smlouvy, bude pfiméfenym zpfisobem sniiena cena dila, a to o ééstku odpovidajici
neprovedenému rozsahu dle Pfilohy 6. 2 - Poloikového rozpoétu.
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Akce: ,.Rekonstrukce tramvajové lraté na ulici Jedovnické"

IV.
Platebni podminky a fakturace

Financovém’ dila bude probihat nésledovné:
1.
2.

Zhotoviteli nebude poskytnuta zéloha na provédéni dila.
Fakturace dila bude probihat nésledovné:

2.1. Fakturace predmétu smlouvy bude probihat mésiéné na zékladé soupisu (zjiét’ovaciho
protokolu), obsahujiciho vyéet skuteéné provedenych praci, ktery bude odsouhlasen a
podepsén obéma smluvnimi stranami. Zjiét’ovaci protokol bude Vidy tvorit prilohu
k predmétné mésiém’ faktufe (dafiového dokladu),

2.2. Koneéné vyl'létovém' bude provedeno p0 predéni kompletniho dila bez vad, nedodélkfi a po
odstraném’ pripadnych kolaudaénich zévad objednateli. Prilohou zévéreéné faktury
(dafiového dokladu) bude Zévéreény predévaci protokol ve smyslu odst. V1.3.

Objednatel je povinen za fakturu zaplatit bezhotovostnim prevodem na fiéet zhotovitele, ktery je
uvedeny na fakture, do 30 dnfi od jejiho Fédného doruéeni. V pochybnostech plati, 2e faktura byla
doruéena tf‘eti den po odesléni. Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli cenu za dilo se povaiuje
za splnénou dnem odepsém’ platby z fiétu objednatele.

Objednatel je povinen za faktury zaplatit bezhotovostnim prevodem na L'léet zhotovitele, ktery je
uvedeny na fakturéch (dafiovych dokladech), do 30 dnfi 0d jejich rédného doruéem’.
V pochybnostech plati, Ze faktury byly doruéeny tretl' den po odesléni. Povinnost objednatele
uhradit zhotoviteli cenu za dilo se povaiuje za splnénou dnem odepséni platby z (létu objednatele.
Adresa pro doruéeni faktury je sidlo objednatele. Faktura kromé néleiitostf dafiového dokladu
vsouladu se zékonem é. 235/2004 Sb., 0 dani zpridané hodnoty, v platném znéni, bude déle
obsahovat éislo smlouvy a stavby objednatele a bankovni spojeni zhotovitele a éiselny kod
klasifikace produkce.
Pokud faktura nebude obsahovat nékterou zpoiadovanych néleiitosti a/nebo bude obsahovat
nesprévné cenové fidaje, mfiie b)'It objednatelem vrécena zhotoviteli do data splatnosti.
Zhotovitel prohla§uje, ie él’slo jim uvedeného bankovm’ho spojeni, na které se bude provédét
bezhotovostm’ fihrada za predmét plnéni, je evidovéno v souladu 5 § 96 zékona o DPH v registru
plétci’l.

V.
Podminky realizace dila

Zhotovitel vyzve objednatele kprejr’mce nezabudovanych kolejnic pro stavbu alespofi 15 dnfi
pfed zahéjenim vyluky tramvajove' traté.
Staveni§té bude predéno zhotoviteli objednatelem nejpozdéji k datu zahéjeni dila. Rédné splnéni
zévazkfi zhotovitele je zévislé na véasném predéni staveni§té.
Zépis o predéni a prevzeti staveniété bude proveden do stavebniho deniku a v samostatném
protokolu o predém’ staveniété. Nebude-li dohodnuto jinak, souéasné s predém’m staveni§té budou
zhotoviteli predény i ve§keré potrebné doklady pro zahéjeni provédéni dila.
Povinnosti objednatele:
a) Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zépisfim pripojovat operativné svoje

stanovisko. J inak se mé za to, 2e 5 obsahem zépisu souhlasi.
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Akce: ,,Rekonstrukce tramvajové traté na ulici Jedovnické“

5. Povinnosti zhotovitele:

8)

b)

C)

d)

g)

Zhotovitel bude pri realizaci postupovat dle ,,V)’Ilukovych podminek organizace dopravy“
stanovenYch objednatelem.
Dodriovat podminky vydanych povoleni ke stavbé dle platnych zékonnych fiprav a podminky
vyplyvajici ze stanovisek L'Iéastnikfi stavebnich fizem’ a D088.
Povolem’ potrebné k uiivém’ pozemnich komunikaci a ostatm’ch verejnych ploch dotéenych
provédénim dila je povinen opatrit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen seznémit se pred zahéjenim provédéni dila s rozmistém’m podzemm’ch
vedeni a v prfibéhu provédéni dila je vhodnym zpfisobem preloiit nebo chrénit, aby v prfibéhu
provédém’ dila nedoélo kjejich p0§kozeni.
Jestliie v souvislosti se zahéjenim praci na staveniéti a s provédénim dila bude nutné umistit
nebo premistit dopravm' znaéky dle predpisfi o pozemnich komunikacich, zajiét’uje toto
zhotovitel na svfij néklad. Provizomi dopravm’ znaéem’ je zhotovitel povinen udriovat
v porédku a v éistoté p0 celou dobu vystavby.
Zhotovitel je povinen na sve' néklady udriovat na staveni§ti porédek a éistotu a v prfibéhu
provédém’ dila odstrafiovat odpady a neéistoty jeho éinnosti vzniklé. Dojde-li vprfibéhu
provédém’ dila ke zneéisténi pfilehljich komunikaci nebo jinYch ploch je zhotovitel povinen
zneéi§téni odstranit na své néklady a bez zbyteéného odkladu. Rovnéi je zhotovitel povinen
odstranit na sve’ néklady i ve§keré poékozem’ takovych komunikaci nebo ploch vzniklé v
souvislosti se svou éinnosti.
Zhotovitel predloii POV ke schvélem’ Zéstupcem objednatele min. 7 dm' pfed zapoéetim
stavebnich praci.

h) Zhotovitel povede stavebni denik.

i)

j)

1. Tam budou zapisovény véechny skuteénosti rozhodujici pro plnéni smlouvy, zejména
fldaje o éasove’m postupu pracr’, jejich prfibéhu a pripadnych odchylkéch od projektové
dokumentace. Ve§keré listy dem’ku budou oéislovény.

ii. Denik bude po celou dobu realizace dila pristupny pro objednatele a bude uloien u
stavbyvedouciho zhotovitele.

iii. Zépisy do stavebniho deniku éini osoba povérené zhotovitelem, a to vidy v den, kdy
nastaly skuteénosti, které jsou predmétem zépisu. Déle mohou do stavebniho deniku
éinit zépisy oprévnéni zaméstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace
a oprévnéné orgény stétni sprévy.

iv. Denm’ zépisy se vyhotovuji ve dvou stejnopisech, p0 jednom pro kaidou smluvm’
stranu. Jestliie je k dennimu zéznamu potrebné stanovisko druhé smluvni strany, musi
bylt do deniku zapséno do tri dnfi.

v. Stavebm’ denik je zhotovitel povinen uchovévat po dobu 10 let od predém’ a prevzeti
dila.

Zhotovitel je povinen v souladu s harmonogramem praci vyzvat objednatele ke kontrole a
provéreni praci, které v dal§im postupu budou zakryty nebo se stanou nepristupnYmi, a to
zépisem d0 stavebniho deniku a oznémenim e-mailovou zprévou, pripadné telefonicky
minimélné 2 dny predem. Neuéini—li tak, je povinen na iédost objednatele na svfij néklad
odkrYt préce, které byly zakryty nebo které se staly neph’stupnYmi.
Zhotovitel odpovidé za §kody vznikle’ na zhotovovaném dile aZ do doby jeho predéni a
prevzeti objednatelem postupem podle él. VII.

k) Pro prejimku svarfi predloii zhotovitel dle Predpisu pro svéreéské préce na souééstech
kolejového svr§ku MHD T 1/2, priloha 3:
a) Svéreésky denik
b) Zéznam méreni odchylek 0d primosti svarfi
c) Protokoly o provedeni nedestruktivni kontroly NDT (déle jen ,,NDT“), tj. ultrazvukové
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10.

11.

12.

13.

14.

kontroly UT, kontroly névarfi a penetraéniho zkouéem’ PT; na min. 10% svarfi
(névarfi) uréenYch objednatelem — odborem technické kontroly (déle jen ,,OTK“). V pfipadé
nevyhovujicich vysledkfi uréi svéreésky dozor objednatele daléich 50 % svarfi pro NDT.

Prejimka svarfi probéhne mezi zhotovitelem akce a Odborem technické kontroly (OTK), ze
které bude sepsén samostatny protokol o splnéni predéni poiadovanych a vyhovujicich
dokladfi dle (:1. V, odst. 5, odréiky i), bodfi a), b), c). Tento protokol bude souéésti dokladové
éésti realizovaného dila.

Oprévném’ objednatele:
a) Zéstupce objednatele je oprévnén dét zhotoviteli pokyn k doéasnému zastavem’ provédém’ dila.

Pokud nedojde k jiné dohodé, pak plati, ie sjednané doba ukonéem’ a predéni dila se
prodluiuje o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provédém’ dila zéstupcem objednatele
doéasné zastaveno.

b) Technicky dozor objednatele bude trvaly. Objednatel je oprévnén kontrolovat dodriovém’
projektu, technickych norem, smluvm'ch podminek a pre’wm’ch pfedpisfi a rozhodnuti sprévm’ch
orgénfi. O vilsledcich kontrol objednatel provede zépis do stavebniho dem’ku

Oprévném’ zhotovitele:
a) Zhotovitel je oprévnén navrhnout zménu pouiivanYch materiélfi, av§ak kaidé zména musi byt

pisemné odsouhlasena objednatelem. Zhotovitel odpovidé za to, ie pouiité materiély budou v
souladu s platnYmi technickYmi predpisy.

Zhotovitel odpovidé za bezpeénost, ochranu zdravr' a provedeni protipoiérnich opatfeni. Tyto
budou zhotovitelem zajiétény dle platnych prévnich predpisfi. Pokud poruéem'm uvedenych
povinnosti vznikne jakékoliv §koda, nese veékeré vzniklé néklady Zhotovitel.
V pripadé, 26 36 v prfibéhu realizace projevi nutnost provedem’ praci a plném' nad rémec obsaieny
v poloikovém rozpoétu éi projektové dokumentaci (tzv. vicepréce), bude pri kalkulaci cen téchto
vicepraci vychézeno z jednotkovch cen uvedenych v pfiloze 5. 2, pfip. cen obvyklych. Provedeni
takovych vicepraci bude Fe§eno pisemnYm dodatkem ke smlouvé. Uvedené se uplatni obdobné u
vicepracr’ uloienych kolaudaénim orgénem pri kolaudaém’m fizeni, kdy Zhotovitel provede
vicepréce ve lhfité stanovené kolaudaénim orgénem.
Zhotovitel neodpovidé za prodleni sprovedem’m dila zpfisobené vy§§i moci, zésahem tretich
osob, nemohl-li jej odvrétit, rozhodnutim stétnich nebo samosprévnych orgénfi apod., kdy se
termin pro dokonéeni dila automaticky prodluiuje o dobu trvém’ takoch prekéiek.
Ve§keré odbomé préce musi vykonévat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelfl majici
prisluénou kvalifikaci a byli pro plnéni dila rédné pro§koleni. Doklad o kvalifikaci pracovm’kfi je
Zhotovitel na poiédéni objednatele povinen doloiit. Rovnéi pouiité mechanizace bude splfiovat
ustanoveni zékona 6. 266/ 1994 8b., 0 drahéch, v aktuélnim zném’.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s organizaéni smémici objednatele T08r5
Technické podminky pro provoz a fidribu tramvajovych trati DPMB“. Zhotovitel prohla§uje, ie
se 56 smémici seznémil a nepoiaduje jeji priloieni ke smlouvé.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s organizaéni smémici objednatele T09r0
,,Technické podminky pro vystavbu a rekonstrukce tramvajovych trati DPMB“. Zhotovitel
proh1a§uje, 2e se 56 smérnici seznémil a nepoiaduje jeji priloieni ke smlouvé.
Zhotovitel prohla§uje, Ze se v plne’m rozsahu seznémil s povahou a rozsahem dila a jsou mu
znémy veékeré technické a kvalitativni podminky nezbytne’ k realizaci dila, a 26 disponuje
takov3’1mi kapacitami a odbomymi znalostmi a schopnostmi, které jsou kdodéni bezvadného
plnéni nezbytné.
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VI.
Pf‘edéni a pf'evzetl' dila

1. Dilo je provedeno, je-li dokonéeno a pfedéno. Dilo je dokonéeno, je-li pfevedena jeho zpfisobilost
slouiit svému L’léelu.

2. Zhotovitel zépisem do stavebm’ho deniku oznémi, kdy bude dilo bez vad a nedodélkfi pfipraveno
kpfedém’, a to nejméné 3 pracovm’ dny pied zahéjem’m pfejimaciho fizenl'. Objednatel svolé
v§echny fiéastm’ky pfejimaciho fizem’.

3. U pfejimaciho fizem’ je zhotovitel povinen doloiit veékeré potfebné doklady, zejména doklady
uvedené v (:1. 2. 3. a stavebni denik.

4. Pf‘edém’ a pfevzetl’ bude sepséno a potvrzeno pFedévacim protokolem vyhotovenym za souéinnosti
obou smluvnich stran. V pfedévacim protokolu bude rovnéi uvedeno, do jaké doby je zhotovitel
povinen vyklidit staveniété a uvést ho do stavu uvedeného v projektové dokumentaci resp.
sjednaného v této smlouvé. Neni-li doba uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniété do tfi
dnfi ode dne pFedém' dila.

5. K pfejimce dila zajisti zhotovitel vystavem' protokolu o pfedém’ dila z hlediska kvality
(odpovidajici smérnici objednatele T08 v platném znéni), potvrzeny povéfenYm pracovm’kem
objednatele.

6. Zhotovitel je povinen vystavit pfedévaci protokol, ktery mu na vyiédéni poskytne objednate].
7. Dilo bude pfevzato bez vad a nedodélkfi.

VII.
Jakost dila, odpovédnost za vady a smluvm’ zéruka

1. Zhotovitel odpovidé za to, 26 dilo bude provedeno podle podminek této smlouvy, projektové
dokumentace dle 61. I bod 2. této smlouvy a v souladu s obecné zévaznymi prévnimi pfedpisy,
technickymi normami, 3 ie bude bez vad a bude mit v1astnosti obvyklé nebo v této smlouvé
dohodnuté.

2. Na provedené dilo zhotovitel poskytuje zéruku v dobé v trvéni: 60 mésicfi. Zéruéni doba poéiné
béiet dnem piedéni dila objednateli. Zéruka se nevztahuje na béiné opotfebem’ provozem a vady
vyplyvajici z nedostateéné fidriby.

3. Pokud dojde ke zji§téni vad V prfibéhu zéruéni doby, je objednatel povinen tyto vady zhotoviteli
pisemné oznémit bez zbyteéného odkladu poté, kdy je zjistil. V tomto pfipadé se za doruéené
oznémeni o reklamované vadé — reklamaci povaiuje e-mailové zpréva zaslané na e-mailovou

zhotovitele nebo pisemné reklamace doruéené do sidla zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji véak do 5 pracovnich dni'l, co mu bude

doruéena reklamace vad objednatele se k této reklamaci pisemné vyjédfit. V pisemne’m vyjédfeni
zhotovitel uvede, zda vady uznévé éi nikoli a zjakého dfivodu. V tomto pfipadé se za doruéené
vyjédfeni k reklamaci povaiuje e-mailové zpréva zaslané na e-mailovou adresu objednatele, a to:

nebo na mail, ze ktere’ho byla emailové reklamace zasléna, nebo pisemné
vyjédfeni doruéené do sidla objednatele. Uznané zéruéni vady je zhotovitel povinen odstranit v
pfiméfené dobé, nejpozdéji v§ak do 20 kalendéf'nich dnfi od doruéeni reklamace.

5. Dojde-li k havarijnimu stavu, je zhotovitel povinen nastoupit k opravé havérie do 12 hodin od
doruéeni oznémeni o reklamaci. V tomto pfipadé se za doruéené oznémem’ o havarijni udélosti —
reklamaci povaiuje rovnéi e-mailové zpréva zaslané na e-mailovou adresu zhotovitele
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6. Vedle prév z odpovédnosti za vady obsaienych v obéanske’m zékoniku, mé objednatel V pfipadé
podstatného i nepodstatného poruéem’ smlouvy prévo na néhradu nékladfi vzniklych opravou vad
prostf‘ednictvim tfetl' osoby. Objednatel pf'edem pisemné upozorni zhotovitele na tuto moinost.
Pokud zhotovitel vady neodstrani, objednatel zajisti opravu prostfednictvim tf'etl' osoby.
Zhotoviteli bude nésledné doloiena vy'§e a dfivodnost takovych nékladfi.

VIII.
Smluvni sankce

1. Smluvni pokuta pFi nedodrieni smluvniho terminu realizace a pfedéni dila éim’ 20 000 Ké za
kaidy zapoéaty den prodleni.

2. Smluvm’ pokuta za pozdni vyklizem' staveniété éim’ 1.000,- K6 za kaidy den prodleni.
3. Smluvni pokuta za pozdm’ odstranéni vad V zéruém’ dobé éini 1000,- K6 za kaidy den prodleni a

kaidou vadu zvléét’, za havarijm’ stav V zéruéni dobé pak 5000,- KC“: za kaidy’I den prodlem' a
kaidou vadu zv]é§t’.

4. V pfipadé pozdni fihrady faktury je zhotovitel oprévnén poiadovat zaplaceni firoku z prodleni,
ktery éim’ 0,02 % z dluiné ééstky za kaidy den prodleni.

5. Zhotovitel se zavazuje uhradit pfipadné sankce (poplatky, pokuty, aj.), které budou uplatnény
vfiéi objednateli z dfivodfi nesplnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy, z dokladfi,
na které smlouva odkazuje nebo z prévnich pfedpisfi.

6. Ujednénim o smluvni pokuté nem' dotéen nérok objednatele na néhradu §kody V ééstce
pfevyéujici smluvni pokutu.

7. Smluvni sankce musi t druhé smluvni strané pisemné vyfiétovéna a vyfiétovéni ji musi byt
doruéeno. Ve vyfiétovéni musi byt uvedena vy§e a dfivod smluvni sankce. Smluvm’ pokuta nebo
firoky z prodlem’ jsou splatné do 30 dnfi od doruéenijejich vyfiétovéni.

IX.
Ukonéeni smluvniho vztahu

2. Tento smluvni vztah mfiie byt ukonéen pisemnym odstoupenim jedné nebo druhé smluvni strany
V pfipadé, ie dojde k podstatnému poru§eni smlouvy nebo Vypovédi.

3. la podstatne' p0ru§eni povinnosti smluvm’ strany povaiuji zejména prodleni zhotovitele s
pfedénim dila o vice nei 10 dnfi, prodleni objednatele s plnénim svych povinnosti Vfiéi zhotoviteli
takové, ie zhotovitel nemfiie svfij zévazek V poiadovane’ kvalité a lhfité splnit. Podstatnym
poruéenim smlouvy je také zjiéténi pfi kontrole, Ze zhotovitel pf‘i provédéni dila poruéuje
povinnosti vyplyvajici pro néj ze smlouvy nebo ze zékona a pfitom zhotovitel V pfiméfené lhfité,
jemu stanovené objednatelem, vytknuté nedostatky neodstram’.

4. V pisemném odstoupeni 0d smlouvy musi odstupujl'ci smluvni strana uvést, V éem spatfuje dfivod
odstoupeni 0d smlouvy, popfipadé pfipoj it k tomuto fikonu doklady prokazujici tvrzené dfivody.

5. Vypovédnl' doba je tfimésiéni a zaéiné béiet prvm’m dnem mésice nésledujiciho p0 doruéeni
VVpovédi druhé smluvm’ strané. Smlouvu je moiné vypovédét nejpozdéji 3 mésice pied
zahéjenim realizace.
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X.

Ostatni ujednéni

1. Objednatel je oprévnén éésteéné odstoupit 0d smlouvy, pokud zjisti, fie finanéni prostf'edky, které
bude mit kdispozici, nebudou dostateéné kuhrazem’ dila vplném rozsahu, tuto skuteénost je
povinen zhotoviteli neprodlené oznémit.

2. V pfipadé, ie na jedné nebo na druhé smluvni strané nastanou zmény (napfiklad zména sidla,
zména jednajicich osob atd.), je povinna smluvm’ strana, u n12 do§10 k témto zméném, uvedené
zmény druhé smluvni strané pisemné oznémit. Pokud tak neuéim’, odpovidé druhe’ smluvm’ strané
za vzniklou §kodu.

3. Smluvni strany povaiuji informace obsaiené v této smlouvé 2a dfivérne’, podle charakteru mohou
bjlt pfedmétem obchodm’ho tajemstvi nékteré ze smluvm’ch stran. Za dfivérné I'ovnéi strany
povaiuji daléi skuteénosti, se kteei se pfi jednéni o obsahu této smlouvy a jejim plném’
seznémily. Takové informace a skuteénosti maji zfistat utajeny a bez souhlasu druhé smluvm’
strany nebudou poskytnuty tfetim osobém, pokud zékon nebo rozhodnuti soudu povinnost jejich
zvefejném’ neuloii, zejme’na zékon é. 106/1999 Sb., 0 svobodném pfistupu k informacim.
Informace, které je povinna smluvni strana zvefejnit, se nepovaiuji za obchodm’ tajemstvi ve
smyslu ustanoveni § 504 zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik (déle jen ,,OZ“) ani za dfivémy
fidaj nebo sdélem’ ve smyslu ustanovem’ § 1730 odst. 2 OZ.

XI.

Zévéreéné ustanoveni

1. Pokud nebylo v této smlouvé ujednéno jinak, Fidi se prévm’ poméry fiéastnikfi, pfislu§nymi
ustanovem’mi obéanského zékom’ku.

2. Zména nebo doplném’ této smlouvy je moiné jen formou vzestupné éislovanYch pisemnych
dodatkfi, které budou platné, jen budou-1i fédné potvrzené a podepsané oprévnény'Imi zéstupci
obou smluvm’ch stran.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichi kaidé mé platnost originélu a kaidé
strana obdrii p0 jednom vyhotoveni.

4. Smlouva nabude L'Iéinnosti dnem jejiho uvefejnéni dle zékona é. 340/2015 Sb., 0 zvlé§tnich
podminkéch fiéinnosti nékterSIch smluv, uvefejfiovénl’ téchto smluv a 0 registru smluv.

5. Smluvni strany prohlaéuji, Ze tato smlouva byla sepséna podle jejich skuteéné a svobodné vfile.
Smlouvu pfeéetly, s jejim obsahem souhlasi, ujedném’ obsaiené v této smlouvé povaiuji za
ujedném’ odpovidajici dobrSIm mravfim a zésadém poctivého obchodm’ho styku, na dfikaz éehoi
pfipojuji vlastnoruéni podpisy.
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6. Nedilnou souéésti této smlouvy jsou: Pf‘iloha 6. 1 a 2.

Pfiloha 6. 1 - Harmonogram praci

Pfiloha 6. 2 - Poloikovy rozpoéet, v6. rekapitulace

VBrné dne J~X‘9z6iq VBrnédne 10-0 -2019
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