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SMLOUVA O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA
Smluvní strany:

1. Objednatel:

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

sídlo:

U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

zastoupen:

prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

IČO:

61383082

DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu.:

(dále též jen „objednatel“)

2. Technický dozor:

NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.

zápis v OR:

U městského soudu v Praze, spisová značka C 1398

sídlo:

Perucká 61/13, 120 00 Praha 2

zastoupen:

Ing. Vítězslavem Hurník

IČO:

15270041

DIČ:

CZ15270041

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

číslo účtu:

(dále též jen „technický dozor“)
uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o výkonu technického dozoru investora (dále
též jen „smlouva”):

I. Předmět plnění
1.1.

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého
rozsahu s názvem „TDI - ÚVN - VoFN Praha - objekty pro Oddělení pro výběr personálu
AČR - rekonstrukce“ (identifikátor VZMR N006/19/V00020988, č.j. 9423/2019-ÚVN),
zahájeného objednatelem jako veřejným zadavatelem, v souladu s ustanovením § 27 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V případě, že je v této smlouvě
odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se
k uvedené veřejné zakázce malého rozsahu. V případě rozporu mezi smlouvou a zadávací
dokumentací mají přednost ustanovení smlouvy.

1.2.

Předmětem plnění dle této smlouvy je výkon technického dozoru investora (objednatele)
a odborné technické pomoci (dále jen „výkon činnosti TDI“) při realizaci stavby „ÚVN - VoFN
Praha - objekty pro Oddělení pro výběr personálu AČR - rekonstrukce“, která spočívá
v kompletní rekonstrukci objektů vily a vstupní trafostanice podle projektové dokumentace
vypracované společností ATELIER RENO s.r.o. (dále jen „stavba“). Specifikace a rozsah
výkonu činnosti TDI tvoří přílohu č 1 této smlouvy.
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1.3.

Technický dozor se při výkonu činnosti TDI bude řídit pokyny objednatele a postupovat v úzké
součinnosti s objednatelem.

1.4.

Technický dozor se zavazuje provádět výkon činnosti TDI s využitím vlastních kapacit, případně
pomocí třetích osob (poddodavatelů). V případě, že technický dozor bude využívat
poddodavatele, bude seznam poddodavatelů, s uvedením činností, jimiž se jednotliví
poddodavatelé budou na výkonu činnosti TDI podílet, přílohou č. 2 této smlouvy. Seznam
poddodavatelů je pro technický dozor závazný. Technický dozor prohlašuje, že výkon činnosti
TDI bude zajišťovat výhradně prostřednictvím osob autorizovaných pro obory odpovídající
předmětu této smlouvy. V případě, že technický dozor pověří výkonem činnosti TDI jako
poddodavatele třetí osoby, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy, nebo osoby, které
nemají autorizaci dle předchozí věty, zavazuje se technický dozor zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 50 000 Kč za každé porušení této povinnosti. Poddodavatelé se budou podílet
na výkonu činnosti TDI výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi technickým
dozorem a poddodavatelem. Technický dozor se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně
koordinovat. Technický dozor odpovídá v plném rozsahu za veškeré činnosti v rámci výkonu
činnosti TDI, a to i za činnosti prováděné poddodavateli. Objednatel může kdykoli požádat
technický dozor, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatele není
způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Technický dozor se zavazuje
bezodkladně zajistit nápravu.

II. Práva a povinnosti smluvních stran
2.1.

Technický dozor se zavazuje provádět výkon činnosti TDI s vynaložením potřebné odborné
péče a v souladu se zájmy objednatele.

2.2.

Technický dozor není oprávněn činit právní úkony jménem objednatele.

2.3.

Technický dozor je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při výkonu
činnosti TDI a které mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.

2.4.

Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit stavbu, ani dávat jakékoliv jiné pokyny než
předvídané touto smlouvou. Technický dozor není oprávněn přijímat jakékoliv listiny od
zhotovitele stavby určené a adresované objednateli, ani jejich doručení jakkoliv potvrzovat.

2.5.

Technický dozor je oprávněn dát pokyn k přerušení provádění stavby, pokud:
a)

odpovědný zástupce zhotovitele stavby není dosažitelný,

b)

je ohrožena bezpečnost prováděné stavby,

c)

je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provádění stavby, případně jiných
osob, nebo

d)

hrozí nebezpečí vzniku škody, jejíž výše může přesáhnout částku 50 000 Kč.

2.6.

Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor zápisem ve
stavebním deníku zhotovitele stavby.

2.7.

Technický dozor se zavazuje vykonávat činnost TDI prostřednictvím realizačního týmu, který
svým složením odpovídá požadavkům stanoveným zadávací dokumentací. V případě nahrazení
člena realizačního týmu jinou osobou je technický dozor povinen u každého nového člena
realizačního týmu prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací.

2.8.

Objednatel se zavazuje poskytovat technickému dozoru potřebnou součinnost nutnou
k řádnému plnění povinností technického dozoru z této smlouvy vyplývajících; za tímto účelem
se objednatel zavazuje poskytovat technickému dozoru potřebné doklady a konzultace.

2

III. Doba plnění
3.1.

Výkon činnosti TDI zahájí technický dozor ke dni zahájení provádění stavby na písemnou výzvu
objednatele, která bude technickému dozoru doručena nejpozději 5 pracovních dnů před
zahájením těchto prací. Předpokládaný termín zahájení plnění dle této smlouvy je 3. kvartál
2019. Technický dozor bere na vědomí, že skutečný termín zahájení provádění stavby bude
záviset na průběhu zadávacího řízení k veřejné zakázce na realizaci stavby.

3.2.

Výkon činnosti TDI bude technickým dozorem zajištěn po celou dobu provádění stavby a bude
ukončen v den předání kompletní dokumentace o průběhu výstavby objednateli. Předpokládaná
doba výstavby a výkonu činnosti TDI je 10 měsíců (s možností předčasného plnění).

IV. Místo plnění
4.1.

Místem výkonu činnosti TDI je areál Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice
Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, stavba „ÚVN - VoFN Praha - objekty pro Oddělení
pro výběr personálu AČR - rekonstrukce“ (parcelní č. 268/25, 268/26 a 268/1 v kat. území Břevnov, obec
Praha).

V. Odměna za výkon činnosti TDI
5.1.

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit technickému dozoru odměnu za
řádný výkon činnosti TDI v paušální výši 14 800,- Kč měsíčně bez DPH + DPH 21 % ve výši
3 108,- Kč, tj. 17 908,- Kč měsíčně včetně DPH. V takto sjednané výši bude technickému
dozoru uhrazena odměna nejvýše za 10 měsíců výkonu činnosti TDI, což činí celkovou odměnu
za tuto dobu výkonu činnosti TDI:
Celková odměna bez DPH

148 000,-Kč

DPH 21 %

31 080,- Kč

Celková odměna včetně DPH

179 080,- Kč

5.2.

Pokud doba výstavby překročí 10 měsíců, bude výkon činnosti TDI zajištěn na vyžádání
objednatele, který se zavazuje uhradit technickému dozoru odměnu za řádný výkon činnosti TDI
ve výši 750,- Kč / hod. bez DPH + DPH 21 % ve výši 157,50 Kč, tj. 907,50 Kč / hod. včetně
DPH. Odměna za výkon činnosti TDI podle tohoto odstavce bude účtována na základě
odsouhlaseného výkazu skutečné odpracovaných hodin.

5.3.

Součástí této odměny jsou veškeré náklady související s řádným výkonem činnosti TDI, a to
včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností technického dozoru dle této
smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů bez zřetele na to, zda je v této smlouvě
uvedeno, že technický dozor splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv.

5.4.

V případě, že do dne uskutečnění zdanitelného plnění dojde ke změně zákonné sazby DPH,
bude odpovídajícím způsobem zvýšena či snížena DPH a odměna včetně DPH, oproti částkám
uvedeným v této smlouvě, přičemž taková změna nebude považována za změnu smlouvy.

VI. Platební podmínky
6.1.

Objednatel neposkytuje na výkon činnosti TDI zálohu.

6.2.

Odměna za výkon činnosti TDI bude hrazena na základě faktur vystavených technickým
dozorem vždy do 15 dnů po skončení každého měsíce, v němž byla činnost TDI vykonávána.
Jestliže byla činnost TDI v některém měsíci vykonávána pouze po určitou část měsíce, bude
v takovém případě fakturována poměrná část sjednané měsíční odměny.

6.3.

Faktury vystavené technickým dozorem musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví
a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu
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stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty.
6.4.

Faktury vystavené technickým dozorem musí kromě povinných náležitostí stanovených platnými
právními předpisy vždy obsahovat:
a)

označení veřejné zakázky,

b)

identifikátor veřejné zakázky malého rozsahu,

c)

důvod účtování s odvoláním na smlouvu (číslo, příp. též datum uzavření smlouvy) a

d)

kopii záznamu o provedené činnosti s uvedením počtu skutečně odpracovaných hodin
v daném měsíci, potvrzeného zástupcem objednatele, jako přílohu.

6.5.

V případě, že faktura technického dozoru nebude mít náležitosti a přílohy stanovené platnými
právními předpisy nebo touto smlouvou, je objednatel oprávněn fakturu zaslat ve lhůtě
splatnosti zpět technickému dozoru s uvedením důvodu jejího vrácení a lhůta splatnosti se tím
přerušuje. Lhůta splatnosti faktury počíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nově
vystavené faktury objednateli.

6.6.

Doba splatnosti faktury je stanovena na 60 dnů ode dne doručení daňového dokladu
objednateli.

6.7.

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

VII. Pojištění
7.1.

Technický dozor prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou technickým dozorem třetí osobě v souvislosti s plněním závazků dle této
smlouvy, a to ve výši minimálně 5 000 000 Kč. Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát je
přílohou č. 3 této smlouvy. Technický dozor je povinen udržovat toto pojištění v platnosti
minimálně po celou dobu výkonu činnosti TDI dle této smlouvy a tuto skutečnost objednateli
kdykoliv na jeho výzvu prokázat.

7.2.

Existence pojištění a případné pojistné plnění z pojistné smlouvy nezprošťuje technický dozor
povinnosti nahradit škodu, za kterou dle této smlouvy a platných právních předpisů odpovídá
a která přesahuje vyplacené pojistné plnění či nebude pojištěním kryta.

Vlil. Sankce
8.1.

V případě porušení povinností technického dozoru při výkonu činnosti TDI dle této smlouvy je
objednatel oprávněn požadovat po technickém dozoru zaplacení smluvní pokuty ve výši
1 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti technického dozoru.

8.2.

V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je technický dozor oprávněn požadovat po
objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,02 % denně z dlužné částky až do úplného
zaplacení.

8.3.

Výše smluvní pokuty není ničím limitována. Právo na náhradu škody vzniklé z porušení
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, není ujednáním ani zaplacením smluvní
pokuty dotčeno.

8.4.

Veškeré smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů od jejich uplatnění u druhé
smluvní strany.
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IX. Trvání smlouvy
9.1.

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, účinnost smlouvy zanikne ukončením výkonu činnosti
TDI v souladu s čl. 3.2 smlouvy.

9.2.

Tuto smlouvu lze dále ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran nebo odstoupením od
smlouvy některou ze smluvních stran v případech stanovených touto smlouvou.

9.3.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud technický dozor:

9.4.

a)

nezahájí výkon činnosti TDI do 7 dnů od termínu stanoveného pro zahájení výkonu činnosti
TDI,

b)

provádí výkonu činnosti TDI v rozporu se smlouvou a nezjedná nápravu ani v dodatečné
lhůtě stanovené písemně objednatelem, která není kratší než 5 dnů,

c)

je v prodlení se splněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy po dobu delší než 5 dnů,
nebo

d)

bezdůvodně přeruší výkon činnosti TDI.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud:
a)

vůči technickému dozoru bylo zahájeno insolvenční řízení a insolvenční soud rozhodl
o úpadku technického dozoru, nebo

b)

technický dozor vstoupil do likvidace, nebo

c)

činností nebo nečinností technického dozoru vznikla objednateli škoda nebo její vznik
hrozí.

9.5.

Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že k zahájení provádění
stavby nedojde ani do 2 let od uzavření této smlouvy.

9.6.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od
smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Odstoupením od smlouvy
nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

X. Uveřejnění smlouvy v registru smluv
10.1.

Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv
k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, splní
objednatel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Technický dozor se
zavazuje poskytnout objednateli za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost.

10.2.

Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí stím, že objednatel, v souladu s § 3 odst. 1
zákona o registru smluv, znečitelní ve smlouvě zaslané správci registru smluv k uveřejněni ty
informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup
k informacím (např. osobní údaje, obchodní tajemství nebo informace chráněné právem
k nehmotným statkům), případně též za podmínek § 5 odst. 6 zákona o registru smluv vyloučí
z uveřejnění metadata smlouvy, která jsou obchodním tajemstvím smluvní strany splňující
stanovená kritéria. Objednatel však není povinen znečitelnit, resp. vyloučit z uveřejnění údaje,
které již byly oprávněně zveřejněny, např. ve veřejných rejstřících apod.

10.3.

Svědomím, že obchodní tajemství mohou tvořit pouze skutečnosti splňující znaky definované
v § 504 občanského zákoníku, a s ohledem na omezení použití obchodního tajemství jako
důvodu neposkytnutí informace podle § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, označují smluvní strany za své obchodní tajemství:
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objednatel: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství objednatele
technický dozor: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství technického dozoru.
Smluvní strany prohlašují, že uvedený výčet částí smlouvy obsahujících obchodní tajemství je
úplný.
10.4.

Bude-li třeba smlouvu nebo metadata smlouvy po jejich uveřejnění v registru smluv opravit
uveřejněním částí smlouvy nebo metadat, které byly původně z uveřejnění vyloučeny z důvodu
ochrany obchodního tajemství, odpovídá za provedení takové opravy smluvní strana, která
danou část smlouvy nebo metadata prohlásila za své obchodní tajemství. Ke splnění této
povinnosti, jakož i k provedení jakýchkoliv jiných nutných oprav uveřejněné smlouvy nebo
metadat postupem dle zákona o registru smluv se smluvní strany zavazují poskytnout si
navzájem nezbytnou součinnost.

XI. Závěrečná ustanovení
11.1.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.

11.2.

Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, použijí se přiměřeně zejména ustanovení
občanského zákoníku upravující smlouvu o dílo. Ve vztazích mezi smluvními stranami
vyplývajících z této smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež
nemají donucující účinky.

11.3.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními
stranami a číslovanými vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou. Smluvní strany se
zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to
nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.

11.4.

V případě sporu se smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem. Jestliže
smírného řešení nebude dosaženo, budou spory rozhodovány věcně a místně příslušnými
soudy České republiky.

11.5.

Při plnění této smlouvy smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu
§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku; ustanovení § 1766 občanského zákoníku se nepoužije.

11.6.

Je-li doručována písemnost na základě této smlouvy doporučeným dopisem na poslední
známou adresu smluvní strany prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a smluvní
strana písemnost nepřevezme, má se za to, že písemnost byla doručena třetím pracovním
dnem po předání zásilky provozovateli poštovních služeb, i kdyby se o ní smluvní strana
nedozvěděla. Za poslední známou adresu smluvní strany se považuje adresa uvedená
v záhlaví této smlouvy, případně nová adresa, kterou smluvní strana druhé smluvní straně
písemně oznámila.

11.7.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
dvou.

11.8.

Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou:
-

Příloha č. 1:
Příloha č. 2:

-

Příloha č. 3:

Technická specifikace - popis činností a rozsah TDI
Seznam poddodavatelů nebo čestné prohlášení o tom, že zhotovitel provede
dílo bez poddodavatelů
Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát (bude přiloženo pouze ke smlouvě
s vybraným účastníkem, v jednom vyhotovení musí být přiloženo v originále
nebo úředně ověřené kopii)
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V Praze dne: 1.8.2019

V Praze dne:

2 8 08 2019
-

-

za objednatele:

za technický dozor:

Ing Vítězslav Hurník
jednatel společnosti
NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.

ředitel Ústřední vojenské nemocnice Vojenské fakultní nemocnice Praha
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE - POPIS ČINNOSTÍ A ROZSAH TDI
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění technického dozoru investora
v souvislosti s rekonstrukcí zakázky „ÚVN - VoFN Praha - objekty pro Oddělení pro výběr personálu
AČR - rekonstrukce“, jejíž předmětem je kompletní rekonstrukce objektů vily a vstupní trafostanice.
Stavební práce budou probíhat dle projektové dokumentace vypracované společností ATELIER RENO
s.r.o.
Předmětné služby budou zahrnovat zejména kontrolní, poradenskou, manažerskou či administrativní
činnost, která je obvykle spojená s výkonem investorských a inženýrských činností.
Předpokládané investiční náklady stavby činí: 29 523 412,- Kč bez DPH
Předpokládaný počet hodin plnění veřejné zakázky činí: 2x týdně 3 hod. (1 x týdně kontrolní den),
ostatní dny budou upřesněny na základě předloženého harmonogramu výstavby.
Doba plnění: po dobu realizace stavby, předpokládaná doba realizace činí 10 měsíců, zadavatel
předpokládá zahájení realizace stavby 3.Q/2019, avšak zahájení činností je závislé na výběru
a průběhu zadávacího řízení dodavatele stavby.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění s ohledem na případné
prodloužení zadávacího řízení.
Místo plnění: Katastrální území 729 582 Břevnov, parcelní číslo 268/25, 268/26 a 268/1 v areálu
Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha (ÚVN).
Technické podmínky-Technická specifikace předmětu plnění:
Rádnou činností technického dozoru investora se rozumí služba všech požadovaných prvků, uvedených
níže:
převzetí a kontrola projektové dokumentace pro provedení stavby,
seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem,
s obsahem stavebního povolení,
kontrola vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami,
odevzdání/předání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního
(montážního) deníku,
organizace a vedení kontrolních dnů stavby,
dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu
realizace stavby,
kontrola provádění prací v souladu s dokumentací pro provedení stavby,
kontrola provádění prací v souladu s platnými ČSN a všeobecnými technologickými postupy
prací,
kontrola dodržování všeobecných zásad BOZP v rámci předmětné stavby,
péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokončených částí stavby,
projednání dodatků a změn projektu, které navyšují náklady stavebního objektu nebo
provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,
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pravidelně a v předstihu informovat investora o všech závažných okolnostech prováděni díla,
kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti cenových podkladů a faktur, jejich soulad
s podmínkami uvedených ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi,
kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se tanou
nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku,
v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující
činnosti,
spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu
realizovaných dodávek a prací s projektem,
spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření
na odstranění případných závad projektu,
sleduje, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí
a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.),
sleduje vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedených
v příslušných smlouvách,
uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončení
stavby,
spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod
při ohrožení stavby živelnými událostmi,
kontroluje postup prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňuje
zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,
kontrolu řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,
v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby,
přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání
o odevzdání a převzetí,
kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,
kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,
účast na kolaudačním řízení,
kontrolu vyklízení staveniště zhotovitelem,
spolupráci při zpracování podkladů a hodnotících zpráv.

Další informace:
Podkladem pro zpracování nabídkové ceny je projektová dokumentace vypracované společností
ATELIER RENO s.r.o., kterou bylo možné si na vyžádání nechat předložit v průběhu výběrového řízení
dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
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Účastník čestně prohlašuje, že se podrobně seznámil s požadavky zadavatele a že si před
podáním nabídky vyjasnil veškeré případné nejasnosti, a že do své nabídkové ceny zahrnul
veškeré zadavatelem výše stanovené parametry.

V Praze dne 1.8.2019

Ing. Vítězslav Hurník
jednatel společnosti
NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.
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ústřední vojenská nemocnice
Vojenská fakultní nemocnice Praha

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH - Seznam poddodavatelů
Dodavatel:

NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.

Sídlo:

Perucká 61/13, 120 00 Praha 2

IČ:

15270041

Název veřejné zakázky:

TDI - ÚVN - VoFN Praha - objekty pro Oddělení pro výběr
personálu AČR - rekonstrukce

Účastník zvolí jednu z možností 1) či 2), dle skutečnosti:
1) Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného dodavatele předkládám následující
seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky:
Poddodavatel č. 1
Název poddodavatele (vč. právní formy):
Sídlo / místo podnikání:
IČ/DIČ:
Činnosti realizované poddodavatelem na předmětu
plnění veřejné zakázky
*Pozn.: tabulku použije účastník dle počtu poddodavatelů.

2) Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného
že zakázka nebude realizována za pomoci poddodavatelů.

V místě:

Praze

Dne:

1.8.2019

Osobou (osobami):

Razítko, podpis(y):

dodavatele

prohlašuji,

CERTIFIKÁT

CSOB
Pojišťovna

tím to se p o tv rz u je , že s p o le č n o s t

NOSTA - HERTZ spol. s no.
Perucká 61/13
120 00 PRAHA 2 - Vinohrady
IČ: 15270041

(dále jen „pojištěný“)
uzavřela s ČSOB Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB, Zelené předměstí, Masarykovo nám.
1458, 530 02 Pardubice
(dále jen „pojistitel“)

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU
v následujícím rozsahu:

Pojistná smlouva č.
Doba trvání pojištění:
Místo pojištění / územní rozsah
pojištění:
Rozsah pojištění:

Pojištěná rizika:

Pojistná částka /limity
pojistného plnění:

Spoluúčast:

8071283712
0d 21.03.2019 do 21.3.2020 (tento den již není zahrnut do pojištění).
Pojištění odpovědnosti za škodu se sjednává s územním rozsahem
Česká republika a Slovenská republika
Pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu v rozsahu
pojistné smlouvy a dle VPP OC 2014, VPP ODP 2014, DPP PZK
2014 a DPP PZN 2014
a)
b)
c)
d)

Pojištění
Pojištění
Pojištění
Pojištění

odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu
odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku
čisté finanční škody
odpovědnosti za věci převzaté a v užívání

a) 20 000 000,-Kč
b) 20 000 000,-Kč
c) 5 000 000,- Kč
d) 1 000 000,-Kč

a)
b)
c)
d)

50 000,50 000,50 000,5 000,-

Kč
Kč
Kč
Kč

Potvrzení se vydává na žádost pojištěného a je vázáno na platnost pojistné smlouvy.

