
SMLOUVA O DÍ LO
uzavřená ve smyslu ustanovení  § 2586 a nás!. zákona č .89l29t2 Sb., obč anský zákoní k,

ve znění  pozdějš í ch předpisŮ
(dále jen ,,smlouva")

I . Smluvní  strany

1.1. objednateI :  oBcHoDNÍ  nxaoeulE HoLEŠ oVIcE
se sí dlem: Jablonské ho 3, L7O OO Praha 7
zastoupená: Mgr. Milenou Remeš ovou, ředitelkou š koly
IC: 61386626
DIČ : CZ6I386626
bankovní  spojení :  KB a.s,
č . ú č tu: 107-380160267 l O1OO

(dá le jen,,objednateltt)

L.2. Zhotovitel:  GLOBSTAV s.r.o.
se sí dlem: Bubeneč ská 28, 160 00 Praha 6
zastoupená: Ing. Zdeňkem Fulí nem, jednatelem
IC: 26186896
DIč : CZ26186896
bankovní  spojení :  Č eská spořitelna, a.s.
č . ú č tu: 169646309/0800
zapsán v obchodní m rejstří ku MS Praha odd. C, vl. 78031

(dále jen,,zhotovitel")

1.3. Osobyoprávněné jednat:
1.3.1. za objednatele:

ve věcech smluvní ch: Mgr. Milena Remeš ová, ředitelka Š koly
ve věcech technických: Mgr. Pavel Bureš

při operativní m technické m í í zení  č innosti na stavbě, potvrzování  provedených pracÍ , zápisŮ ve
stavební m dení ku, odsouhlasování  výš e faktur, potvrzování  protokolŮ o předání  a převzetí
zastupuje objednatele TDI  a Mgr. Pavel BureŠ .

1.3.2. Za zhotovitele:
ve věcech §mluvní ch: Michal Bareš , jednatel
v:yěcech tecť rniekých: Jiří  Sklenář

1.3.3. Při operativní m technické m ří zení  č innosti na stavbě, potvrzování  provedených pracl
zápisŮ ve stavební m dení ku, odsouhlasování  výš e faktur, potvrzování  protokolŮ
o předání  a převzetí  zastupuje zhotovitele Jiří  §klenář.

I f. Úvodní  ustanovení

2.t. Smluvní  strana uvedená v č lánku 1. 2. té to smlouvy předlož ila doklady, které  osvědČ ují
ú daje uvedené  ve zmí něné m odstavci.

2.2. Jestliž e zhotovitel č i objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, Že se j ich zří ká.
2.3. Na základě předlož ených dokladŮ zhotovitel prohlaš uje, ž e je ve smyslu č eské ho právní ho

řádu oprávněn prové st dí lo tak, jak je specifikováno v té to smlouvě. Dále pak prohlaŠ uje, Že

disponuje takovými materiální mi prostředky a odbornostmi, ž e je schopen dí lo prové st
řádně, vč as a ve vzorné  kvalitě vč etně vš ech objednatelem pož adovaných změn dí la a jeho
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souč ástí . Objednatel se zavazuje řádně provedené  dí lo zaplatit, a to
v termí nech touto smlouvou sjednaných.

2.4. Zhotovitel prohlaš uje, ž e k datu podpisu té to smlouvy:
. splnil zadávací  podmí nky a akceptuje vš echny podmí nky zadání

za podmí nek a

veřejné  zakázky
a zadávací  dokumentace,

o prověřil mí stní  podmí nky na staveniŠ ti,
o nejasné  podmí nky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci

objednatele,
o akceptuje pož adavek objednatete, ž e přizpů sobí  veš keré  své  č innosti daným

podmí nkám
o vš echny technické  a dodací  podmí nky dí la zahrnul do kalkulace cen,
o veš keré  své  pož adavky na objednatele uplatnil v té to smlouvě.

2.5. Smluvní  strany výslovně souhlasí  s tí m, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv
vedené  objednatelem, která je veřejně pří stupná a obsahuje ú daje o smluvní ch stranách,
předmětu smlouvy, č í selné  označ ení  té to smlouvy a datum její ho podpisu. Smluvní  strany
prohlaš ují , ž e tyto skuteč nosti nepovaž ují  za obchodní  tajemství  ve smyslu § 504
obč anské ho zákoní ku a udělují  svolení  k jejich už ití  a zveřejnění  bez stanovení  jakýchkoliv
dalš í ch podmí nek.

I I I . předmět dí la

3.1. Objednatel zadává a zhotovite! se zavazuje prové st za podmí nek v té to smlouvě
stanovených zpŮsobem ,,na klč  následují cí  dí lo (dále jen ,,dí lot'):

,,REVITALIZACE VNITŘNÍ CH PRosToR Š KoLř,

3.2. Smluvní mi podklady specifikují cí mi předmět a provádění  dí la jsou následují cí  pří lohy
smlouvy:

1. Zadávací  projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Hanzal.

2. Podrobný polož korný rozpoč et zpracovaný zhotovitelem.

Výš e uvedené  pří lohy 1-2 tvoří  nedí lnou souč ást té to smlouvy.

3.3. Zhotovitel prověřil zadávací  dokumentaci a prohlaš uje, ž e jsou v ní  specifikovány vš echny
práce a dodávky k řádné mu a ú plné mu provedení , jakož  i k následné mu řádné mu už í vání
stavby, její ž  zhotovení  je předmětem plnění  dle té to smlouvy.

3.4. Veš keré  dodávky materiálŮ a zaří zení  v rámci té to smlouvy musí  být nové , originální
a nepouž ité . V pří padě zjiš tění , ž e dodávka nesplňuje tyto pož adavky, zhotovitel na své
náklady provede okamž itou výměnu pří sluš ných č ástí .

3.5. Veš keré  práce budou provedeny v souladu s platnými normami a dalš í mi obecně platnými
předpisy vztahují cí mi se k předmětu dí la té to smlouvy. Dí lo provede zhotovitel dle té to
smlouvy a ve shodě s pož adavky objednatele a pož adavky orgánŮ státní  správy.

3.6. Souč ástí  dí la je předání  dokumentace skuteč né ho stavu ve dvou vyhotovení ch,
dokumentace o podmí nkách ú dž by, atesty, ce] tifikáty a doklady, které  souvisí  s předmětem
smlouvy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání  dí la.
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IV. ilí sto plnění

4.1. Mí stem plnění  - provádění  dí la dle č lánku I I I . té to smlouvy je Jablonské ho 1 a 3, Praha 7
(dále jen,,staveniš tď).

4.2. Mí sto plnění  dle předchozí ho odstavce je i mí stem předání  a převzetí  řádně provedené ho
dí la.

V. Doba plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dí lo specifikované  v č lánku I I I . té to smlouvy v těchto
termí nech:

5.1.1 převzetí  staveniš tě nejpozději do 3 pracovní ch dnŮ po podpisu smlouvy, t j.
předpoklad do 25.6.2019.

5.1.2 předání  dí la nejpozději do 31.8.2019, vč  zajiš tění  pří padné ho správní ho rozhodnutí  o
povolení  k už í vání  nebo uvedení  do provozu pro provedené  dí lo,

5.1.3 likvidace staveniš tě do 3 pracovní ch dnŮ po předání  dí la,

5.2. Objednatelem odsouhlasený č asový harmonogram postupu prací , předlož ený zhotovitelem,
je pro plnění  té to smlouvy závazný a je pří lohou č . 2 té to smlouvy. V č asové m
harmonogramu je zohledněno přizpŮsobení  veš kených č inností  zhotovitele daným
podmí nkám, a to zejmé na s ohledem na práce prováděné  v interié ru objektu.

5.3. Zhotovitel není  v prodlení , pokud nemohl plnit předmět smlouvy v dŮsledku vyš š í  moci nebo
j iných, pro něho neodvratitelných okolností . Za vyš š í  moc se nepovaž ují  finanč ní
a ekonomické  změny, běž ná obchodní  rizika, poplaš né  zprávy, nemoci, ú razy.

5.4. O vzniku a ukonč ení  vš ech výš e uvedených okolností  musí  zhotovitel pí semně informovat
objednatele do 24 hodin.

5.5. Termí nem splnění  předmětu té to smlouvy je předání  dí la objednateli bez vad
a nedodělkŮ, které  by bránily řádné mu už í vání  dí la, po dokonč ení  vš ech prací .

5.6. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí  dí la tři pracovní  dny předem.

5.7. Objednatel se zavazuje převzí t předmět smlouvy ipřed termí ny uvedenými v č l. V, odst.
5.1. té to smlouvy, budou-li splněna vš echna ostatní  ujednání  té to smlouvy.

5.8. V pří padě, ž e objednatel vyzve zhotovitele k přeruš ení  prací  na dobu delš í  než  5 z dŮvodŮ na

straně objednatele, má zhotovitel právo prodlouž it termí n plnění  o stejnou dobu, o kterou
doš lo k přeruš ení  prací  vinou objednatele. Tfio pří pady musí  být zapsány ve stavební m
dení ku.

VI . Realizace smlouvy, práva a povinnosti

6.1. Při realizaci dí la dle té to smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatnÝ právní  subjekt vŮČ i

státní m i kontrolní m orgánŮm a odpoví dá za dadňování  vš ech obecně platných právní ch
předpisŮ týkají cí ch se pož ární  ochrany (vč etně zač lenění  provozovaných č inností  do
kategorie pož ární ho nebezpeč í  podle § 4 zákona č . L33lL985 Sb., o pož ární  ochraně, ve
znění  pozdějš í ch předpisŮ), bezpeč nosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak
odpoví dá objednateli za dodňování  jeho interní ch předpisŮ, se kteďmi byl v rámci plnění
předmětu dí la prokazatelně seznámen. V té to souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu
tak, aby nedocházelo k poš kozování  majetku objednatele, pří p. majetku třetí ch osob, kterY
se nachází  v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcí ch.

Strana 3



dení ku a áonodne s ní m datš í  postup,

6.4.5. objednateli bude umož něna prŮOěž ná kontrola prováděné ho dí la s tí m, Že zhotovitel
dle připomí nek objednatele odstraní  eventuální  zjiš těné  závady. JestliŽe si kontro| ní
zásahy vyž ádají  ví cepráce a ví cenáklady nad rozsah smluvených prací  a dodávek,
pří padně změnu dohodnutých termí nŮ, zapí š í  tuto skutďnost oprávněné  osoby do
stavební ho dení ku a potvrdí  j i svými podpisy. Na základě zápisŮ ve stavební m dení ku
bude vyhotoven dodatek k té to smlouvě vč etně pří padné  změny sjednané  ceny dí la,

6.4.6. bude na mí stě prací  a v jeho okolí  udž ovat pořádek a č istotu, odstraňovat prŮběŽně

odpady a neč istoty, vzniklé  jeho pracemi,

6.4.7. při provádění  prací  budou dodňovány předpisy o ochraně zdraví  a bezpeČ nosti při
práci,

6.4.8. zajistí  vykIádku dodávané ho zaří zení  a materiálu svými zaměstnanci a technikou,

6.4.9. provede ú č inná protipraš ná opatření , aby bylo v maximální  mí ře zamezeno Š Í ření
prachu do objeKu,

6.4.10. zaměstnanci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech.
V ostatní ch prostorech pouze v doprovodu zaměstnancŮ objednatele,

6.4.1t. v prŮběhu prací  bude na staveniš ti trvale pří tomen zodpovědný zaměstnanec
zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen ,,stavbyvedoucP), Keď bude mí t pravomoc
řeš it pří padné  problé my vzniklé  v prŮběnu reatizace dí la,

6.4,t2. vyzve objednatele k prověřeni praci, které  v dalš í m postupu prací  budou zakryty
nebo se stanou nepří ,stupnými. Výzva bude provedena zápisem ve stavební m dení ku
s tří denní m předstihem a musí  b,ýt podepsána objednatelem. JestliŽe se objednatel
k prověření  prací  ve stanovené  lhŮtě nedostaví , ač koliv byl k tomu řádně vyzván, je
povinen hradit náklady dodateč né ho odkfií , pokud takové  odkfií  poŽaduje. ZjistÍ -li
se vš ak při dodateč né m odkrytí , ž e práce byly provedeny vadně, nese náklady
dodateč né ho od krytí  zhotovitel,

6.4.13. pokud budou probí hat na stavbě svářeč ské  práce, zajistí  zhotovitel při a po

svářeč ských prací ch dohled v souladu s pří sluš nými předpisy. Zhotovitel předá
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6.2. Pracovní  doba ve več erní ch a noč ní ch hodinách a ve dnech pracovní ho klidu je mož ná při
zachování  hygienických podmí nek pro provádění  hluč ných a praš ných prací .

6.3. Zhotovitel a objednatel se zavazují  ú zce spolupracovat při pří pravě a realizaci celé
předmětné  akce a poskytnout si nezbytné  informace potřebné  pro splnění  ú kolu.

6.4. Zhotovitel se zavazuje, ž e:

6.4.1. bude realizovat předmět smlouvy v pož adované m termí nu a kvalitě dle podmí nek
uvedených v č l. I I I , odst. 3.4. té to smlouvy, v souladu s pří sluš nými Č Sru, dle pokynŮ
objednatele, při dodž ování  správných pracovní ch a techno]ogických postupŮ.
O prŮOěnu realizace povede zhotovitel po cetou dobu smluvní ho vztahu stavební
dení r (trvale pří stupný na pracoviš ti),

6.4.2. na realizaci dí la budou použ ity pouze dodávky odpoví dají cí  platným předpisŮm Č R,

6.4.3. práce budou prováděny osobami s odbornou kvalifikací  a platným oprávnění m pro
výkon č innosti. Vybouraný materiál bude ulož en na skládku - doklad o ulož ení  bude
předán objednateli,

6.4.4. zjistí -li zhotovite]  při provádění  dí la skryté  překáž ky znemož ňují cí  jeho provedení
dohodnutým způ sobem, oznámí  tuto skuteč nost obiednateli zápisem do stavební ho



objednateli před započ etí m svářeč ských prací , palič ských prací  nebo prací
s rozbrusem seznam osob, Keří  jsou kvatifikováni k provádění  těchto prací  vč etně
evidenč ní ch č í sel svářeč ských prŮtazŮ a dobou platnosti těchto prŮtazŮ. Tento
seznam musí  b,ýt předán nejwzdé ji tři pracovní  dny přede dnem svařování . Za
dodž ování  pož ární ho dohledu, bezpeč nost práce, ochranu zdraví  a pož ární  ochranu
po celou dobu odpoví dá zhotovitel.

6.7. Objeclnatel se zavazuje:

6.7.t. předat zhotoviteli staveniš tě nejpozději do 3 pracovní ch dnŮ po podpisu té to smlouvy
samostatným zápisem,

6.7,2. urč it pří pojné  body pro montáž ní  práce (el. energie, vody),

6.7.3. na vyž ádání  zhotovitele urč it transportní  cesty a mí sta doČ asné  sk| ádky
demontované ho materiálu. Za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpoví dá,

6.7.4. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předlož ených pí semných poŽadavkŮ veŠ keré
potřebné  a objednateli dostupné  informace a fotokopie dokladŮ, nutných k provedení
prací ,

6.7.5. zajistit pro zhotovitele j í m wŽádanou stavební  připravenost

6.8. Smluvní  strany se budou zú č astňovat kontrolní ch dnŮ (dále jen -KD* ), Keré  svolává a vede
objednate]  . Závé ry z KD, odsouhlasené  oběma smluvní mi stranami, jsou pro smluvní  strany
závazné ,

6.9. V pří padě š kody zpŮsobené  objednateli zhotovitelem nedodž ení m správné  technologie,
kázně nebo interní ch předpisŮ objednatele, pokud by|  s nimi zhotovitel prokazatelně
seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastní mi prostředky a vlastní m nákladem,
pří padně uhradit š kodu v penězí ch v plné  výš i.

6.10. Mimo osoby uvedené  v č í . I , odst. 1.3. té to smlouvy je oprávněna provádět záznamy ve
stavební m dení ku osoba pověřená autorslcým dozorem, orgány státní ho stavební ho dohledu,
popř. zástupci j iných státní ch orgánŮ.

6.11. Stavbyvedoucí  je povinen předlož it objednateli denní  zápis ve stavební m dení ku nejpozději
následují cí  pracovní  den a odevzdat mu pruní  prŮpis. Jestliž e objednatel nesouhlasí
s obsahem tohoto zápisu, vyjádří  se do tří  dnŮ do stavební ho dení ku s uvedení m dŮvodŮ,
j inak se má za to, ž e s obsahem souhlasí .

VI I . Cenová ujednání

7.1. Celková cena za řádně provedené  a předané  dí lo dle č lánku I I I . je stanovena ve smyslu
zákona č . 526/ t99o sb., o cenách, ve znění  pozdějš í ch předpisŮ, dohodou smluvní ch stran
a č iní :

Celková cena bez DPH: 1,939.020,00* č
DPH: 4O7.L94,0OKř
Cena celkem vč etně DPH: 2,346.214,00l
(§| órqr; ,dva m i l ionytřistač tyřicetš esttisí cdvěstěč trnáď)

7.2. Cena za dí to uvedená v č l. 7, odst. 7.1. té to smlouvy je cenou podle závazné  nabí dky ze dne
3.6.2019 a zahrnuje veš keré  nutné  náklady k řádné mu provedení  dí la vČ etně poskytnutých

serwisní ch služ eb dle č !. I I I , odst. 3.7. Cena za dí loje stanovena jako nejvýŠ e pří pustná.

Strana 5



7.3. FaKurace bude probí hat na základě dí lč í ch měsí č ní ch faKur - daňových dokladŮ (dále jen
,,faKur"), vystavených v zákonné  IhŮtě ode dne uskuteč nění  zdanitelné ho plnění  (dáte jen
,,DUZP* ) na základě 4iiš ť ovací ho protokolu a soupisu skuteč ně provedených prací
v pří sluš né m kalendářní m měsí ci (které  budou pří lohou faktury), odsouhlasené ho pří padným
zástupcem objednatele a objednatelem. U koneč né  faktury se stanovuje zádž né  ve výŠ i
LDo/o zfaKurované  č ástky. Za DUZP se považ uje poslední  kalendářní  den pří sluŠ né ho
měsí ce. U poslední  faKury se za DUZP považ uje den předání  a převzetí  dí la uvedený v
předávací m protokolu, Keď bude její  nedí lnou pří lohou. Soupis skuteč ně provedených prací
bude pří lohou faKur.

7.4. Zhotovitel vystaví  a doruč í  daňový doklad se vš emi nálež itostmi běž né ho daňové ho dokladu
podle § 28 odst. 2zákona o DPH (vč etně sazby DPH). Objednatel není  plátcem DPH.

7.5. Splatnost faKur je 14 dnŮ od jejich prokazatelné ho doruč ení  objednateli. Za den platby
faktury se považ uje den odepsání  faKurované  č ástls/  z ú č tu objednatele ve prospěch ú č tu
zhotovite]e.

7.6. FaKura musí  splňovat veš keré  wž adavky stanovené  č eskými právní mi předpisy, zejmé na
nálež itosti dané  ustanovení m § 28 odst. 2 zákona č . 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpisŮ a ustanovení m § 435, Obč anské ho zákoní ku,
v platné m znění . Faktury budou doruč eny ve dvou vyhotovení ch.

7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti faKuru, Kerá nemá
nálež itosti uvedené  v č l. VI I , odst. 7. 6., pří padně má j iné  vady v obsahu, s uvedení m
dŮvodu vrácení . Zhotovitelje povinen podle povahy závad faKuru opravit, pří padně vystavit
novou. Vrácení m faktury přestává běž et pŮvodní  lhŮta splatnosti. Nová lhŮta splatnosti běž í
znovu ode dne doruč ení  opravené  č i nově vystavené  faKury.

7.8. Do výš e uvedené  ceny za dí lo jsou zakalkulovány vďkeré  souvisejí cí  náklady, to znamená
kromě montáž ní ch a demontáž ní ch prací  a vypracování  dokumentace také  náklady
a poplatky na zajiš tění  kompletní  dodávky:

7.8.1.vybudování , provoz a ú dňba zaří zení  staveniš tě, doprava materiálu azaří zení ,
vyklizení  staveniš tě, I ikvidace a skIádkování  odpadŮ,

7.8.2. veš keré  práce souvisejí cí  s předmětem dí la,

7.8.3. malí řské  a lakýrnické  práce,

7.8.4. uvedení  prostor do pŮvodní ho stavu,

7.9. Spotřeba materiá!u se ří dí  platnou technologickou normou, resp. urČ ení m výrobce
a taKo se promí tá ve smluvní  ceně.

7.1O. Náklady na uzavření  pojistné  smlouvy dle č l. X, odst. 10.1. té to smlouvy jsou náklady
zhotovitele.

VI I I . Sankč ní  ujednání

8.1. Pokud zhotovitel nedodž í termí ny při realizaci předmětu smlouvy uvedené vČ l. V, odst.5.1.
té to smlouvy, má objednatel právo v kaž dé m jednotlivé m pří padě pož adovat zaplacení
smluvní  pokuty ve uýš i 0,05 o/o z celkové  ceny dí la bez DPH za kaŽdÝ i zapoČ atý den
prodlení .

8.2. Smtuvní  pokuta za nedodrž ení  termí nu vyklizení  staveniš tě je 1.000,- KČ  za kaŽdý den
prodlení .
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8.3. Pokud objednatel nedodž í  splatnosti faKury, sjednává se smluvní  pokuta ve výš i 0,05 o/o z
dluž né  faktury za kaž dý i započ atý den prodlení .

8.4. Pokud bude zhotovitel v prodlení  se započ etí m odstraňování  oprávněně rek]amované  vady,
má objednatel právo poŽadovat od zhotovitele zaplacení  smluvní  pokuty ve výš i 1.000,- Kč
za kaž dou vadu a kaž dý den prodlení .

8.5. Smluvní  pokuty dle té to smlouvy jsou splatné  ve lhŮtě 14 dnŮ ode dne doruč ení  jejich
vyú č tování  druhé  smluvní  straně.

8.6. Ustanovení  o smluvní ch pokutách nezbavuje ž ádnou ze smluvní ch stran, a to ani č ásteč ně,
povinnosti k náhradě š kody v pIné  výš i, která by vznikla v dŮsledku poruš ení  ustanovení
té to smlouvy, č i obecně platných předpisŮ, a to i v pří padě, ž e by eventuální  výš e š kody
přesáhla výš i smluvní  pokuty. Smluvní  pokuta se do náhrad š kody nezapoč í tává.

8.7. Veš keré  sporné  problé my, vznikají cí  při plnění  té to smlouvy a vsouvislosti s její m plnění m,
budou smluvní  strany řeš it po neú spěš né m pokusu o mimosoudní  vyřeš ení  takové  zálež itosti
před pří sluš ným soudem v CR.

IX. Předání  a převzetí  dí la, záruč ní  doba

9.1. Zhotovitel odpoví dá za provedení  a kvalitu prací  v souladu s platnými Č Sru. Pří padné ,
objednatelem zjiš těné  nekvalitně provedené  práce na předmětu dí la, je zhotovitel povinen
odstranit na vlastní  náklady okamž itě tak, aby odpoví daly pož adavkŮm objednatele.

9.2. O předání  a převzetí  dokonč ené ho dí la bude zhotoviteIem sepsán zápis formou předávací ho
protokolu, kteď bude obsahovat zejmé na:
. identifikač ní  ú daje o dí le i jeho č ástí
. zhodnocení  jakosti dí la nebo jeho Č ásti
. prohláš ení  objednatele, Že předávané  dí lo nebo jeho č ást přelÍ má
. stavební  dení ky
. soupis předávaných dokladů , dokumentace, revizí  a zkouš ek, které  budou v samostatné

pří loze vč etně návodŮ potřebných pro řádnou obsluhu technotogickrí ch zaří zení ,
provozování  a ú dž bu technologických zaří zení  s kopiemi platných záruč ní ch listŮ.

Souč ástí  závazku dle č lánku I I I . té to smlouvy je dále zkompletované  předání :
. dokumentace skuteč né ho provedení  stavby (Dsps) ve 4 vyhotovení ch (paré ) v tiš těné

formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové  dokumentace pro provádění  stavby
(DPS) a utří děna podle seznamu, ktený bude její  souč ástí , v DSPS budou zapracovány
veš keré  změny a odchylky skuteč né ho provedení  stavby od DPS a její  souč ástí  rovněž
bude zhotovitelem zpracovaný seznam vš ech těchto provedených změn a odchylek
v prŮběnu stavby

o veš keré  pří lohy dokumentace skuteč né ho provedení  stavby, vč etně soupisu provedených
změn a odchylek od odsouhlasené  zadávací  dokumentace musí  být zhotovitelem
potvrzeny

. kompletní  výchozí  revize a zkouš ky - zápisy o vyzkouš ení  technologických zaří zení ,
o provedených revizí ch a provozní ch zkouš kách (v rozsahu té to smlouvy), vč etně
fotodokumentace v digitální  podobě

. doklady prokazují cí  splnění  technických pož adavků  na použ ité  materiály a výrobky dle
zákona č .22/L997 Sb. o technických pož adavcí ch na výrobky, ve znění  pozdějŠ Í ch
předpisŮ

. kopie platných záruč ní ch listŮ s identifikací  a podrobný seznam s označ ení m konkré tní ch
jednotlivých typŮ zaří zení  a výrobkŮ s uvedení m přesné ho termí nu záruč ní  doby od - do

o provozí lí  manuály, atesty, certifikáty, bezpeč nostní  listy
o zápisy o prověření  prací  a konstrukcí  zakfiých v prŮběhu prací
. veš kerá předávaná dokumentace musí  b,it přilož ena v č eské m jazyce s výjimkou obecně

uznávaných certifikátŮ v rámci EU
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o návrhy už ivatelských manuálŮ - podle potřeby

9.3. KaŽdé  plnění  předmětu smlouvy (i jeho č ásti) musí  blit převzato (zkontrolováno) urč eným
zaměstnancem objednatele. Pokud při přejí mací m ří zení  budou zjiš těny drobné  vady
a nedodělky, Keré  nebrání  řádné mu už í vání  dí la, stanoví  smluvní  strany termí ny pro jejich
odstraněnÍ , jejich existence vš ak nebrání  převzetí  dí la jako celku. Za vady zpŮsobené
objed natelem, nenese zhotovitel od pověd nost.

9.4. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost j í m provedených prací  po dobu 60 měsí cŮ
ode dne předání  dí la objednateí i. Dnem podpisu předávací ho protokolu přechází  na
objednatele nebezpeč í  š kody na dí le.

9.5. Po sjednanou záruČ ní  dobu zhotovitel odpoví dá za jakost a kompletnost provedené ho dí la, za
pouŽitý materiál, za kvalitu a ú plnost montáž e stavební ch prací  a funkci dí la.

9.6. Objednatel se zavazuje, ž e pří padnou reklamaci vady dí ta uplatní  u zhotovitele bez
zbyteČ né ho odkladu po její m projevení  se, a to pí semnou formou. V pří padě zjiš těné  vady
nastoupí  zaměstnanci zhotovite| e k její mu odstranění  do 48 hodin od nahláš ení  vady. Vady
odstraní  zhotovitel na vlastní  náklady, vč etně pří padných š kod vzniklých v dŮsledku
vadné ho plnění  té to smlouvy.

9.7. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé  následnou č inností  třetí  osobou, vlivy zpŮsobené
ž ivelnými pohromami, č i nepředví datelnými událostmi.

9.8. V pří padě reklamace prací  objednatelem je reklamač ní  mí sto u zhotovitele následují cí :
Globstav s.r.o., Bubeneč ská 28, 160 OO Praha 6

9.9. Záruka zaniká v pří padě, ž e objednatel provede - bez předchozí ho souhlasu zhotovitele -
v záruČ ní  době na dí le (nebo jeho č ásti) změny nebo dí lo řádně neuž í vá a neudž uje dle
dokumentace předané  mu zhotóvitelem, pří paaně dle pokynŮ zhotovitele

9.10. Ustanovení  o záruč ní  době se nevztahují  na poskytování  servisní ch služ eb.

x. závěreč ná ustanovení

10.1. Obsah smlouvy lze měnit a doplňovat pouze pí semnými dodatky, odsouhlasenými a
podepsanými oprávněnými zástupci smluvní ch stran. Za pí semnou formu nebude pro tento
ú č el považ ována výměna e-mailových č ij iných eleKronickÝch zpráv.

10.2. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v pří padě její ho hrubé ho poruš ení  ze
strany zhotovitele (nedodž ení  termí nŮ, kvality, podmí nek stanovených orgány státní
správy, pož ární ch, bezpeč nostní ch nebo ekologických předpisŮ, naruš ení  provozu
objednatele, poruš ení  dohody o použ ité  a projednané  technologii aj.).

10.3. Zhotovitel má v pří padě neplnění  ujednání  té to smlouvy ze strany objednatele právo na
pozastavení  prací  až  do odstranění  dŮvodŮ a právo na ú hradu š kod, které  tí mto zhotoviteli
vzniknou.

10.4. V záleŽitostech neupravených v textu té to smlouvy platí  ustanovení  zákona č . 89/2Ot2 Sb.,
obč anský zákoní k, ve znění  pozdějš í ch předpisŮ, pří p. dalš í ch obecně platných právní ch
předpisŮ, které  mají  vztah ke sjednané mu smtuvní mu vztahu.

Strana 8



10.5. Smluvní  strany se dohodly,,Žepro reakci druhé  smluvní  strany zápisy ve stavební m dení ku
platí  lhŮta 3 pracovní ch dnŮ. Pokud druhá smluvní  strana na zápis v dané  lhŮtě nereaguje,
má se za to, ž e se zápisem souhlasí  a nemá námitek.

10.6. VeŠ kerá potvrzenÍ , oznámení  nebo pí semné  pokyny předávané  zhotoviteli objednatelem a
vŠ echna oznámenÍ , uČ iněné  objednateli ze strany zhotovitele, se bud' doruč ují  osobně č i
kunirem s potvrzení m pří jmu nebo zasí lají  eleKronickou poš tou, doporuč enou poš tou na
adresu sí dla, u zhotovitele na adresu provozovny nebo faxem.

10.7. PÍ semnosti zásadní ho významu mají cí  vliv na rozsah, cenu a termí ny plnění  dí la, nebo
s jejichŽ obsahem je spojen vznlk, změna nebo zánik práv a povinností  upravených touto
smlouvou se doruČ ují  výluč ně do vlastní ch rukou s potvrzení m pří jmu. Povinnost smluvní
strany doruČ it pí semnost do vlastní ch rukou druhé  smluvní  straně je splněna při doruč ování
doporuČ enou poŠ tou na adresu sí dla pří sluš né  strany, jakmile poš ta pí semnost adresátovi
doruČ Í . UČ inky doruČ ení  nastanou i tehdy, jestliž e poš ta pí semnost smluvní  straně vrátí jako
nedoruČ itelnou a adresát svým jednání m doruč ení  zmařil, nebo přijetí  pí semnosti odmí tl.

10.8. Smluvní  strany považ ují  vš echny listiny, dokumenty a informace, které  souvisejí  s
předmětným dí lem, se smlouvou i informace týkají cí  se některé  ze smluvní ch stran, Keré  se
druhá smluvní  strana dozví  pří  pří pravě dí la nebo v prŮOěnu provádění  dí la, za souč ást
obchodní  tajemství  a zavazují  se o těchto skuteč nostech zachovávat mlč enlivost. Povinnost
mlČ enlivosti jsou smluvní  strany povinny přené st i na své  zaměstnance, subdodavatele č i
smluvní  partnery.

10.9. Tato smlouva tvoří  Úplnou dohodu mezi smluvní mi stranami ohledně předmětu té to smlouvy
a nahrazuje veŠ keré  pře.jchozí  rozhovory, jednání  a dohody mezi stranami týkají cí  se
předmětu té to smlouvy. Zádný proJev smí uvní ch stran uč iněný při jednání  o té to smlouvě
ani projev uČ iněný po uzavření  té to smlouvy nesmí  být vykládán v rozporu s výslovnými
ustanovení mi té to smlouvy a nezakládá ž ádnÝ závazek ž ádné  ze smluvní ch stran.

10.10. Smlouva je vyhotovena ve Č tyřech stejnopisech, tři z nich obdňí  objednatel a jeden
zhotovitel. VŠ echny stejnopisy mají  hodnotu originálu,

10.11. Tato smlouva nabývá platnosti a ú č innosti dnem její ho podpisu druhou ze smluvní ch stran.

10.12. Soupis pří loh:
č .1 - Polož kový rozpoč et zpracovaný zhotovitelem.

Č .2 - Doklad o pojiŠ tění  zhotovitele na odpovědnost za š kodu vzniklou v souvislosti
s plnění m předmětné  smlouvy.
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za zhotovitele:

GLOBSTAI í  l.ř.o.
MOS Praha odd. C, vl, 78031

Bubeneč ská 28, Praha 6, 160 00
Tel.:  22a321930, Fax: 2243 l 6E88
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