
SMLOUVA o DíLo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
Se Sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčo: 60733098
Dıč: c260733098
bankovní Spojení:

účet č.:
Zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

zastoupen Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

číslo Smlouvy Objednate'e: ø/QŮÓŮÍ W

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČO: 253 17 628
DIČ: c2253 17 628
bankovní spojení:

účet Č.:
Zapsán dne 20.11.1996 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144
zastoupen
ve věcech běžného plnění Smlouvy Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
ve věcech technických
číslo Smlouvy Zhotovitele:

lI.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro objednatele rekonstrukci přístupové
rampy na zastávku MHD Bělohorská. Podrobnější specifikace viz přílohy této Zadávací dokumentace,
a to dle podmínek této Smlouvy a zadávacích podmínek veřejné Zakázky malého rozsahu včetně
přílohy S názvem „RK - Zastávka Bělohorská", vjejímž rámci je tato Smlouva uzavírána (dále jen
„dí|o").

(2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
(3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této

Smlouvě a je-li Způsobilé ke Svému účelu použití. Díloje provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle
této Smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto Smlouvou Sjednaných.

(4) Dílo bude provedeno tak, aby bylo Způsobilé k obvyklému užívání, a v Souladu Se Zadáním díla, čímž
je v řazení dle Závaznosti:
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- Soupis prací,
- projektová dokumentace,
- přehledná situace stavby,
- písemné pokyny objednatele,

technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na Základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Provádění díla bude Zahájeno: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a výzvy objednatele.
Provádění stavby bude Zahájeno: v červenci 2019 na Základě výzvy objednatele.
Dokončení a předání stavby včetně dokladové části: nejpozději do 30.09.2019.
Místo plnění: statutární město Brno.
Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku ktéto Smlouvě
v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je
okolnost, o které Zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.

IV.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních Stran Stanovena bez DPH na 1 599 807,- Kč.
Práce, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e Zákona
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a Zaplatit daň je objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji Zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných Změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma Smluvními Stranamí.
Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady
na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné Zeminy, Zpracování
geodetického Zaměření, poplatky a nájemné Za plochu pro zařízení Staveniště, náklady na zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady Související s veškerými zkouškami, náklady na
kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí Smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací
vjednotlivých měsících, na Základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma
smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho
úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 Zákona č.235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
adresu sídla společnosti Brněnské komunikace a.S., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice.
Zhotovitel se Zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke Zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel Se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
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daňového dokladu na tento účet Zveřejněný podle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty,
ve Znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení v Souvislosti s neplněním povinnosti Zhotovitele vyplývajících Ze Zákona č.235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho,
co Za Zhotovitele v Souvislosti S tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotovitelí až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení Se Zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatnosti.
Faktura je Splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
Smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá Zhotovitelí staveniště nejpozději do 20 dnů od účinnosti této Smlouvy, a to ve Stavu
Způsobilém pro provedení díla.
O předání Staveniště učiní Zhotovitel Zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně S předáním staveniště budou Zhotovitelí předány i veškeré potřebné doklady pro Zahájení
provádění díla, Zejména stavební povolení.
Zhotovitel je povinen Seznámit Se před Zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným Způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je Zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
Zhotovitel Se Zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke
Znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na Své
náklady a bez Zbytečného odkladu. Rovněž je Zhotovitel povinen odstranit na Své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé Souvislosti S činností Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající Ze Závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, Zvlášť v oblasti bezpečnosti práce Za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní Značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických
požadavcích na Stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat Zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb. Zejména při uspořádání Staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.
Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, Zařízení Staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku
ani dopravní Značení. Jestliže v Souvislosti Se Zahájením prací na Staveništi a S prováděním díla bude
nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, Zajišťuje toto
rovněž zhotovitel na svůj náklad.

VII.
Stavební deník

Ode dne převzetí Staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
Zapisovat veškeré Skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, Zejména údaje o časovém postupu prací
a o jejich jakosti, Zdůvod nění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky,
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány Státní Správy pro účely Státního
Stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
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Zápisy do Stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to Vždy v den, kdy nastaly
Skutečností, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit Zápisy oprávnění
Zaměstnanci objednatele a Zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány Státní správy.
Denní Zápisy se vyhotovujíve dvou Stejnopisech, po jednom pro každou smluvní Stranu.
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá Stanoviska.
Jestliže je k dennímu Záznamu potřebné stanovisko druhé Smluvní Strany, musí být do deníku zapsáno
do tří dnů.
Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat Za změnu Smlouvy.

VIII.
Technický dozor

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí Zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých Závad.
Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
Zástupce Zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti Zhotovitele.
Technickým dozorem investora je

IX.
Oprávněné osoby smluvních stran

Oprávněnou osobou objednatele je správce Stavby. Správce Stavby je oprávněn činit veškerá právní
jednání dle této smlouvy, správce stavby však není Oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
Oprávněnou osobou Zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucíje oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této Smlouvě.
Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti Smluvních stran

Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být Zakryty nebo se
stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na Své náklady.

Zhotovitel je povinen:
- Zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN,

TP a ZTKP,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů Státní správy

a správců technické a dopravní infrastruktury včetně podmínek územního rozhodnutí, stavebních
povoleních,

- Zajistit spolupráci S BOZP objednatele,
- zajistit, aby na dlážděné plochy byla použita dlažba I. jakostní kvality.
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XI.
Předání a převzetí díla

Předání a převzetí prostoru Staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru
investora, případně také autorského dozoru projektanta.
O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené Stavby, předání a převzetí díla je objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými Zástupci smluvních Stran. Tím
nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele vést stavební deník vsouladu S právními předpisy. Soupis
ojedinělých drobných vad Stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
Pro účely této Smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li Stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinělé drobné vady, které Samy o sobě ani ve Spojení s jinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo
esteticky ani její užívání podstatným Způsobem neomezují. Do dokončení Stavbyje zhotovitel povinen
provést veškerá plnění na Základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
Zhotovitel v Součinnosti Sobjednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož Základě bude
Zahájeno předávací řízení.
U předávaciho řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- Zápisy o provedených revizních a provozních Zkouškách,
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál Stavebního deníku,
- fotodokumentaci Stavby,
- průkazy kvality Stavebních materiálů a Stavebních dílů,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby ve dvou vyhotoveních

a v elektronické podobě.
Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
Za Součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké dobyje
zhotovitel povinen vyklidit Staveniště a uvést ho do Stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Není-li lhůta uvedena, je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
Zhotovitel bude spolupracovat S objednatelem při kolaudaci díla.

XIII.
Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na Zdraví vzniklé při realizaci díla
objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na Zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování dila pojištěn do výše odpovídající
možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení Se činnost Subdodavatelü považuje Za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
Práva objednatele z vady díla:
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto Smlouvou a od Způsobilosti předmětu
dila k naplnění účelu této Smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany Se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u Zhotovitele odstranění vad písemně bez Zbytečného odkladu
poté, co tyto Zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce
od obdržení písemnosti, ve které je odstraněnívady uplatňováno, nedohodnou-li Se Strany jinak.



(4) Záruka Za iakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla Záruku

- Záruka Za veškerá plnění 60 měsíců.
4.2 Záruční doba Začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku Stanoveného touto
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které Se projeví v průběhu trvání
Záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla Způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté Záruky písemně, nejpozději
do 30 dnů po Zjištění vad, na něž se Záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladně, nejpozději dojednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je Záruka uplatňována,
nedohodnou-li se Stranyjinak.

XIV.
Další ujednání

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy S odbornou péčí a Zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále Zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
~ nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým Se Stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým Se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o blížších minimálních požadavcích na bezpečnost a
Ochranu zdraví při práci na staveništích

tak, aby byla Zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích Subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel mohl nebo měl
nevhodnost těchto Zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn
dovolávat Se nevhodné povahy pokynů vyplývajících Z technické Zprávy, Situace a soupisu prací, které
byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné Zakázky.

(3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, Zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou Součinnost.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost Stavbyvedoucího nebo jiného
oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen Zajistit, aby vcelém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným
v zadávacích podmínkách pro Zadání této zakázky.

(5) ZjiStí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky Znemožňují provedení
stavby způsobem určeným vtéto Smlouvě, je Zhotovitel povinen tuto Skutečnost bez zbytečného
odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu Zadání Stavby. Do dosažení dohody o změně zadání
Stavby je Zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.

(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této Smlouvy a je účasten pojištění
z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti S realizací díla.



(7) V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu Smlouvy Se Zhotovitel

(8)

(9)

zavazuje předložit Seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke Schválení objednateli.Objem poddodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu smlouvy.Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povınen veškerý nepoužitelný materiálZlikvidovat vsouladu se Zákonem 0 odpadech. Nepoužitelny materiál je materiál, který vznikl připrovádění díla a není předmětem díla.
Zhotovitel v plné míře odpovídá Za bezpečnost a ochranu Zdraví při práci pracovníků, kteří provádějípráci ve Smyslu předmětu smlouvy, a Zabezpečuje jejich vybaveníochrannými pomůckami. Zhotovitelje povinen plnit veškeré Zákonné povinnosti voblasti BOZP ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb.,zákoníku práce, ve Znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravujídalší požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vpracovneprávních vztazích a o Zajistení

Součinnost k Zajištění povinností v oblasti BOZP.(10)Zhotovítel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu§ 3 Zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního Zákona, ve Znění pozdějších předpisů.(11)Bude-li vprůběhu provádění díla Zhotovitel Zasahovat do inženýrských sítí uložených vsilničnímpozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné Zásahy S majiteli těchto Sítí Samostatněprojednat. O takové Skutečnosti je povinen předem informovat objednatelea odsouhlasit S ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli Sítí včetně uzavřenísmlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel Zhotovitele tímto výslovně Zmocňuje.(12)Zhotovite| prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve Smyslu Zák.

(1)

(2)

č. 435/2004 Sb. o Zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění odosoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že Se toto prohlášení ukážev budoucnu nepravdivým a vznikne ručeníobjednatele ve smyslu zák. č.435/2004 Sb., má objednatelnárok na náhradu všeho, co Za Zhotovitele v souvislostí s tímto ručením plnil.

XV.
Sankční ujednání

Jestliže Se objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny díla, je povinen uhradit Zhotoviteli úrokZ prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky í Za každý den prodlení.Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel Se Zavazuje Objednateli Zaplatit tytoSmluvní pokuty:
2.1 Ve výši 0,2 % Z ceny díla Za každé porušení Závazků Zhotovitele Se Zahájením prací na ZhotoveníStavby či díla, a to Za každý i započatý den prodlení, vyjma Situace, kdy Zahájení prací objektivněZcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.2.2 Ve výši 0,2 % Z ceny Za Zhotovení Stavby bez DPH porušení Závazku Zhotovitele S dokončenímstavby a jejím předání objednateli ve Sjednané lhůtě, a to Za každý započatý den prodlení.2.3 Ve výši 3.000,- Kč za každé porušenízávazků Zhotovitele s odstraněním drobných vad ve Sjednanédobě, a to za každý i Započatý den prodlení.
2.4 Ve výši 5.000,- Kč Za každé porušení Závazku Zhotovitele s odstraněním reklamovaných Záručníchvad ve Sjednané době, a to Za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která bránířádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li Se otakovou vadu, sjednává Smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to Za každý i Započatý den prodlenís jejím odstraněním.
2.5 Ve výši 6.000,- Kč Za každý den prodlenív případě nedodržení lhůty Sjednané k úplnému vyklizeníStaveniště.



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

2.6 Ve výši 6.000,- Kč Za každýjednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve Výši 6.000,- Kč v případě, že některá ze smluvních Stran poruší Své povinnosti dle čI. X až XIV.,
Za každé takové porušení.

2.8 V případě, Že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků Zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
Skutečnosti Zápis do Stavebního deníku. Na Základě takového zápisu Se Zhotoviteli uděluje
smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně
vyhotoví Zprávu o udělení pokuty, doložíji průkaznou fotodokumentací a doručíji Zhotoviteli.

2.9 Ve výši 10.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP
a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě.

2.10 V případě, že Závazek provést dílo Zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik Závazku pozdním splněním
neznamená Zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

2.11 Sjednané smluvní pokuty/ úroky Z prodlení Zaplatí povinná strana nezávisle na Zavinění a na
tom, Zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

2.12 Smluvní pokuty budou hrazeny na Základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode
dne jejich doručení. Smluvní pokuty Se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
Náhradu škody lZe vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XVI.
Odstoupení od smlouvy

Pro účely odstoupení od smlouvy Se Za podstatné porušení smlouvy ve Smyslu § 2002 odst. 1 zák.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považuje:

~ vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

- provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a Odborně Způsobilé
- prodlení Zhotovitele se Zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
- prodlení objednatele s předáním Staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění

smlouvy o více než 10 dní,
- Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se Zněním této

Smlouvy Stanoveno jinak,
- skutečnost, že Zhotovitel není pojištěn v souladu s touto Smlouvou,
- porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
- Zjistí-li se, že v nabídce Zhotovitele k Související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé

údaje
- úpadek objednatele nebo Zhotovitele ve Smyslu § 3 Zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčniho

Zákona, ve znění pozdějších předpisů,
- Z důvodů uvedených v ust. § 223 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných Zakázek.

Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
- Zahájení insolvenčniho řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
- prodlení objednatele S úhradou faktur o více než 90 dnů.
- prodlení objednatele S předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění Smlouvy o více než 90 dnů
Odstoupení musi být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé Smluvní Straně S účinky
ex nunc.
Odstoupením od Smlouvy nezaniká vzájemná Sankční odpovědnost stran.



XVII.
Důvěrnost informací

(1) Smluvní strany jsou Si vědomy toho, že v rámci plnění Smlouvy:

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(3)

- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány Za důvěrné (dále
důvěrné informace),

- mohou jejich Zaměstnanci Získat přístup k důvěrným informacím druhé Strany.
Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným Způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním Zaměstnancům a Zástupcům s výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany Se Zároveň Zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé stranyjinak než Za účelem plnění Smlouvy nebo uplatnění svých práv Z této
smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž Zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo Způsobit škodu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající Stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti Smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost Skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
Zákoník.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá Zveřejnění podle Zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv.
Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést Závazky Z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného Souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti Ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem o takových změnách.
Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto Smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, §
1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, §
2629 odst. 1 občanského zákoníku.
Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.
Případné obchodní Zvyklosti, týkající se Sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
Smluvními ujednáními, ani před ustanoveními Zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní Stranou a účinnosti dnem Zveřejnění
v registru smluv dle Zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých
Smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv). Smluvní strany se
dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.



(9) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá Ze Smluvních stran.
(10)Smluvní Strany prohlašují, že Si tuto Smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí Sjejím obsahem a že ji

uzavírají Ze Své vážné a Svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy Svých
Oprávněných Zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele:

VBrˇ dne 139 '[17- 2019

lng. L děk Borový
gener-lní ředitel \
na Zá ladě plné moci
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Za Zhotovitele:

V Brně dne 16.7.2019

Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, Stavby a.S.




