
Spis. zn.: CN/132/CN/19 Č. j.: 3572/19/CN

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném a účinném znění (dále jen ,,občanský zákoník")

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL Klatovská nemocnice, a.s,

se sídlem: Plzeňská 929, Klatovy ||, 339 01 Klatovy

lČ: 26360527

DIČ: CZ26360527

zastoupený: MUDr. JIŘÍ ZEITHAML, předseda představenstva,

Ing. ONDŘEJ PROVALIL, místopředseda představenstva

bankovní spojeni:

dále jen (,,objednatel")

a

ZHOTOVITEL Window Holding a.s.

zapsanýv OR pod spis. zn.: B 14506 vedená u Městského soudu v Praze oddíl

se sídlem: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

zastoupený:

lČ: 28436024

DIČ: CZ28436024

bankovní spojení:

dále jen (,,zhotovitel")

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele
za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spoávajici v: Dodávka a montáž oken, vnitřních
parapetních desek a interiérových žaluzií, zednické začištění, demontáž a likvidace stávajících
oken a vnitřních parapetních desek. Stavebně technické řešení je patrné z přiložené projektové
dokumentace, která je nedílnou součásti zadávací dokumentace poptávkového řízeni v místě
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plnění na adrese Plzeňská 929, Klatovy ||, 339 01 Klatovy, dle specifikace uvedené v ČI. Ill. této
smlouvy a dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou, která je podkladem pro
realizaci tohoto díla.

2.2 Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo
sjednanou cenu za dílo.

2.3 Tato smlouva je uzavírána na základě vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce s názvem: Výměna oken v budově č. p. 500 hospodářská budova.

Ill. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje provést pro objednatele Výměnu oken v
budově č. p. 500 hospodářská budova Klatovské nemocnice a. s. Dodávka a montáž oken,
vnitřních parapetních desek a interiérových žaluzii, zednické začištěni, demontáž a likvidace
stávajících oken a vnitřních parapetních desek. Stavebně technické řešení je patrné z
přiložené projektové dokumentace, která je nedílnou součásti zadávací dokumentace
poptávkového řízeni.

Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu
výměr, jakož i podminký veřejné zakázký. Přesný popis předmětu díla je zřejmý z projektové
dokumentace pro provedeni stavby, technických zpráv, soupisu prací a výkazů výměr.

Kompletní projektová dokumentace ve dvou (2) paře předána zhotoviteli nejpozději před
podpisem této smlouvy.

V případě, že jsou v projektové dokumentaci, která je součástí Zadávací dokumentace, uvedeny
odkazy nebo specifikace výrobků či konkrétní dodavatele, je toto uvedení pouze příkladné.
Materiály a výrobky je možné zaměnit jinými kvalitativně stejnými nebo lepšími výrobky při
zachování shodných nebo lepších parametrů a funkce. Materiály uvedené v projektové
dokumentaci pro zadáni stavby dle zákona Č.134/2016 Sb. jsou pouze směrné dle nutných
standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu.

3.2 Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započetím prací převzal, podrobil
kontrole a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl
schopen řádně realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi,
které jsou k plněni smlouvy nezbytné.

3.3 Dílo musí být provedeno plně v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou,
příslušnými právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními
normami, relevantními právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby.

3.4 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony,
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájeni, provedeni, dokončeni a předání díla, k jeho

uvedenido řádného provozu, a to zejména:
a. dodržováni požadavků projektové dokumentace,
b. dodržováni jednotlivých ustanovení zákona Č.183/2006 Sb., o územním plánováni

a stavebním řádu - Stavební zákon, vč. jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních
předpisů v platném znění, zejména týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

c. pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací
a v průběhu provádění stavebních prací - v datové podobě na datovém nosiči (CD, DVD,

FLASH DISK),

3.5 Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného
provedení stavby (dokumentace změn) ve dvou (2) paře + 1 x na datovém nosiči, pokud byly
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provedeny oproti projektové dokumentaci pro realizaci stavbý. Zároveň předá objednateli
originál stavebního deníku.

3.6 Při prováděni díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen
zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na připadnou nevhodnost je povinen
neprodleně písemně upozornit objednatele.

3.7 Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedeni díla.

3.8 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen
objednatele písemně pozvat k provedeni kontroly nejméně tři (3) pracovnÍ dny předem,
Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedeni dodatečné
kontroly a nést náklady s tím spojené.

3.9 Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku
potvrzené, záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použiti minimálně
stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu
nemá vliv na navýšení ceny díla.

3.10 Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož
i současně platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si

pro účely smluvního vztahu touto smlouvou založeného smluvní strany sjednávají i pro případ,
kdy neplyne z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad
a nedodělků v bezvadné kvalitě. Zhotovitel smí použit pouze takové výrobky pro stavbu, které
jsou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů {dále jen ,,zákon o technických
požadavcích"), dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhl. 409/2005 Sb., o hygienických
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Ve smyslu
zákona o technických požadavcích a nařízeni vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, kterým se stanovi technické požadavky na vybrané stavební výrobky, je zhotovitel
povinen předat objednateli kopii certifikátů kvality, osvědčení vydaných notifikačnim
orgánem, prohlášeni o shodě použitých výrobků, komponentů a materiálů. Zhotovitel předá
před předáním díla objednateli rovněž prohlášeni o shodě na celou stavbu.

3.11 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu
díla.

lV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH Činí 499 371,- KČ

(slovy čtyřistadevadesátdevěttisktřistasedmdesát/ednakorunačeská)

DPH 21% 104 867,91 KČ

(slovy jednostočtyřitisÍceosmsetšedesátsedmkorunčeskýchdevadesátiedenha/éř)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 604 238,91 KČ

(slovy šestsetčtyřitiskedvěstětřicetosmkorunčeskýchdevadesátjedenha/éř)

4.2 Předmět činnosti dle této smlouvy podléhá režimu přeneseni daňové povinnosti, zhotovitel je
povinen pro účely uplatňování DPH řídit se klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92 e) zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon
o dani z přidané hodnoty"), a Pokynem GFŘ D-6 K § 26 a K příloze č. 1 pokynu.
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4.3 Zhotoviteli bude uhrazena cena za dílo bez DPH. Objednatel je plátcem DPH.

4.4 DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané
hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni
uzavřeni této smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavřeni této smlouvy do data
uskutečněného zdanitelného plněni, respektive do data realizace jakékoli platby na základě
této smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňujIcI případně změněnou sazbu

DPH.

4.5 Nedílnou součásti této smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace objektů stavby soupisu prací,
a položkový rozpočet. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v nabídce zhotovitele
a cenou uvedenou v ČI. IV odst. 4. 1. této Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, který bude
předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu výměr
předloženého v nabídce zhotovitele.

4.6 Součástí díla je provedení dokumentace pro provedeni stavby (dílenských výkresů)
a zhotovení dokumentace skuteČného provedeni stavby, provedeni veškerých zkoušek,
měření, atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je
vyžaduji obecně závazné předpisy, technické normy nebo pokud je předpokládá projektová
dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů
a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu.

4.7 Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní
zhotovení díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky souvisejIcI se zhotovením a dodáním
díla a se splněním povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady
na zhotoveni dílenské dokumentace, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby;
náklady na zařízeni staveniště, na dopravu, na zajištěni požadovaných certifikátů, osvědčení
a zkoušek; náklady za skládkovné apod.).

4.8 Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
oprávněn vystavit v průběhu p|něnÍdi|a vždy ke konci kalendářního měsíce dňčífakturu (daňový
doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu
výměr, objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených prací. Odsouhlasení provedených
prací objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) je nezbytnou

podmínkou pro vystaveni každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatelem, či jím
pověřenou osobou (technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací (bez tohoto soupisu je
faktura neúplná). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
Splatnost dIlčích faktur je třicet (30) kalendářních dnů dne doručeni objednateli. Dnem
zdanitelného plněni je poslední den příslušného měsíce.

4.9 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnotý, ve znění pozdějších předpisů.

4.10 Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystaveni
závěrečné faktury, Činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení
objednateli. Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací
protokol, popř. objednatelem podepsané potvrzeni o odstraněni všech vad a nedodělků
zjištěných při předáni díla.

4.11 Každá faktura musí být označena názvem zakázky. Zhotovitel předloží objednateli vždy dva (2)
originály daňových účetních dokladů (faktur) vč. soupisu provedených prací potvrzeného
technickým dozorem stavebníka. Faktura vč. všech povinných náležitosti musí být předložena
objednateli nejpozději do desátého (IQ.) dne nás|edujÍcÍho měsíce po ukončeni příslušného

fakturačního období.
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4.12 Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku do výše
90 % celkové hodnoty díla dle ČI. lV. odst. 4.1 Smlouvy. zbývající odměnu ve výši 10% ze
sjednané ceny díla zadavatel dodavateli uhradí proti závěrečné faktuře po řádném předáni díla
bez vad a nedodělků, popř. po odstraněnivad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení.

4.13 V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro
daňový doklad, nebo budou obsahovat údaje v rozporu s touto smlouvou, nebudou
objednatelem proplaceny a objednatel je vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba
splatnosti opravených, resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její
běh počíná dnem vystavení opravených nebo doplněných faktur, není však kratší než třicet (30)
dnů od doručeni opravených faktur obsahujících veškeré náleŽitosti stanovené zákonem či
touto smlouvou objednateli.

4.14 Zhotovitel se zavazuje, že na jim vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup
(§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat
jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný
a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplněni. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje
právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.

4.15 Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie, na které mu objednatel umožní napojení
v souladu s ČI. X odst. 10.3 (elektrická energie, voda), na základě osazeného podružného měření
dodaného zhotovitelem, na základě vyúčtování objednatele, nejpozději do čtrnácti (14)
kalendářních dnů.

4.16 Podmínky zvýšeni a sníženi ceny za provedení díla:
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, s dilem neoddělitelně

souvisia jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla,
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
C) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé,

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a majívliv na cenu díla,
d) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem,
e) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
f) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativnIch či technických předpisů

a norem, které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla.

Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude
změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-
ii tyto práce obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na
základě návrhu kalkulace zhotovitele odpovidaiÍcÍ smluvní úrovni ceny díla dle položek cenové
soustavy rozpočtu (v cenové úrovni pro rok 2019).

Objednatel je oprávněn zobjektivnich důvodů snížit sjednaný rozsah díla, vtakovém případě
bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací,
který zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis
méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli
k projednání. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplaceni ceny takových
prací.

4.17 Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany je mohou realizovat jen ve formě dodatku ke smlouvě.

V. MÍSTO PLNĚNÍ

5.1 Místem plněni je Plzeňská 929, Klatovy ll, 339 01 Klatovy.
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VI. TERMÍNY PLNĚNÍ- PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

6.1 zahájeni stavebních prací: Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do pěti (5) pracovních dnů
od podpisu účinnosti smlouvy zveřejněním v registru smluv k převzetí staveniště - zahájeni
prací neprodleně po předání staveniště.

Při realizaci díla je zhotovitel povinen řídit se harmonogramem - Příloha smlouvy.

Dokončení stavebních prací: nejpozději do devadesáti kalendářních dnů (90)
kalendářních dní od předání staveniště

6.2 Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předáni a převzetí
staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla
zhotovitelem. Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedeni všech
stavebních prací a Činnosti ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této smlouvě
(včetně doložení požadovaných dokladů, odstranění zařízeni staveniště a vyklizení staveniště,
pokud nebude písemně dohodnuto jinak). o dokončeni stavebních prací zhotovitel písemně
vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla
po dokončeni stavebních prací za podmínek uvedených v této smlouvě (včetně odstranění vad
a nedodělků).

6.3 Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
k převzetí staveniště, které předá zhotoviteli protokolárně. Zhotovitel je povinen staveniště
řádně převzít do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Práce na díle je
zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším možném terminu po předání staveniště zhotoviteli
nebo dle písemné dohodys objednatelem.

Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí
přejímku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předáni výzvy.

6.4 Po skončeni prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol
(protokol o předáni a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy
dojde teprve k faktickému předání díla objednateli. K předáni díla objednateli bude přizván
technický dozor stavebníka a dle uváženi objednatele také autorský dozor projektanta.
Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodněni
a soupis případných vad a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány
v protokolu o převzetí a předání díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou
zhotovitel a objednatel písemně jinak.

6.5 Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávněni objednatele odmítnout předmět
díla převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného
odstraněni zhotovitelem, na vlastni náklady zhotovitele.

6.6 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu
díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předáni díla bez
vad a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta.

6.7 Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se
k předmětu díla. Nejpozději při předáni díla odevzdá zhotovitel objednateli, jak je uvedeno v ČI.
Ill. odst. 3.10, veškeré atesty, kopii certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých
použitých výrobků {nebyly-li doloženy dříve), prohlášení o shodě na celou stavbu, záruční listy,
potvrzení o provedených zkouškách, revizní zprávy, doklad o uložení suti na skládku, doklady
o nakládání s odpady, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby - dvě (2) paře
v listinné podobě a jedenkrát (I) kopie na datovém nosiči), originál stavebního deníku, apod.
Předáni úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předáni díla (předmětu díla) a
zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá
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objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je
objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání
dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (S)
pracovních dnů, od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele dodat objednateli úplné doklady
bez vad, Náklady spojené s vyhotovením a dodáním vŠech dokladů v potřebném počtu včetně
jejich oprav, doplněni a náhradního dodání jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není
oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto
stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat.

6.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami,
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je
zajištění uspořádáni staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády Č. 591/2006 Sb. o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu
prováděnidík až do řádného převzetí dokončeného díla.

VIl. ZÁRUKY

7.1 Záruční doba na kompletní stavební dílo dle této smlouvy činí pět (5) roků (tj. šedesát (60)
měsíců).

7.2 Záruční doba počíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli.
Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady či nedodělky nejpozději do pěti (5) pracovních dnů
ode dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno jinak. O předání díla bez vad a nedodělků,
popř. o odstranění případných vad a nedodělků bude pořízen zápis do protokolu o předání díla.
Záruční doba počíná běžet dnem, kdy byly vady a nedodělky zaznamenané v předávacím protokolu
zhotovitelem řádně odstraněny; jejich odstranění bude rovněž písemně zaznamenáno.

7.3 Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou
dobu způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.

7.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady,
za které odpovídá zhotovitel.

7.5 Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez
ohledu na charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn
požadovat její odstraněni dodáním náhradního díla, odstranění opravou, poskytnutím slevy
z ceny díla, to vše dle vlastni volby bez ohledu na charakter předmětné vady.

7.6 Nejpozději deset (10) dní před zahájením přejímky dokončeného díla mezi zhotovitelem
a objednatelem doloží zhotovitel objednateli k zajištěni závazků za řádné plněni záručních
podmínek originál písemného prohlášeni banky v záruční listině, že uspokojí objednatele
(tj. věřitele) do finanČní hodnoty SO 000,- KČ dle této smlouvy včetně všech dodatků a to v
případě, že:

· zhotovitel nesplní povinnosti spoávajIcI v odstranění v záruční době vzniklých vad
a nedodělků;

· bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenčni řízeni, v jehož důsledku není zhotovitel schopen
zajistit dodrženi svých povinností v záruční době.

Objednatel díla je povinen vrátit zhotoviteli originál bankovní záruky nejpozději do patnácti (15)
kalendářních dnů po up|ynutízáručnÍ|hůty.

Na žádost zhotovitele, lze zajistit plnění záručních podmínek zhotovitele pro objednatele
formou zádržného v příslušném finančním objemu ve výši pět procent (5%) ze sjednané ceny
díla vč. dodatků.
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Případnou nevyČerpanou zadrženou finanční částku objednatel díla uhradí zhotoviteli
bezodkladně po terminu uplynuti záruční lhůty (nejpozději do 15 dnů od uplynuti tohoto
terminu).

Bez předložení požadované bankovní záruky nelze dokončit přejímku díla.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

8.1 Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedeni díla či
provedeni, jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě
sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady
v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodáni jiného než sjednaného předmětu díla.
Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá závazné
technické normě, je-li tato stanovena (zejm. v zákonu o technických požadavcích na výrobky).

8.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předáni. Má-li dílo v době
předání vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se
dostává do prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetítakového díla.

8.3 Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické
i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za
vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí Škody na objednatele, i když se vady stanou
zjevnými až po této době.

8.4 Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. Úst. § 2618
občanského zákoníku se neuplatni. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn:

· požadovat odstraněni vady dodáním náhradního plněni (např. u vad materiálů apod.)
· požadovat odstraněni vady opravou, je-li vada opravitelná
· požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny

8.5 Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž
konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během
lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je
považováno oznámeni učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad
díla. V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla
placenou zhotoviteli o výši slevy.

8.6 V případě uplatněni nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla
placenou zhotoviteli o výši slevy, čÍmž nejsou dotčena ustanovení odstavců tohoto článku
smlouvy.

8.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že
reklamaci objednatele uznává. je-li reklamace zhotovitelem uznána je povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne
uznáni reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. jestliže objednatel
v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit
odstraňováni vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.

8.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

8.9 O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstraněni
vady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamované vady do
dne odstraněni této vadý.
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8.10 Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele
a oprávněními objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody.
Uspokojením, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen
nárok objednatele uplatnitelný z jiného právního důvodu.

8.11 V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je
objednatel oprávněn zajistit odstraněni vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu
odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel
povinen objednateli zaplatit neprodleně po vyzváni. Nárok na náhradu Škody či na smluvní

pokutu tímto není dotčen.

lX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

9.1 Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti
s plněním, nedodržením nebo porušením povinnostivyp|ývajÍcÍch z této smlouvy.

9.2 Zhotovitel je povinen před započetím provádění díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti
za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při
realizaci a v souvislosti s realizaci díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery
a dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. dva miliony KČ (2 000 000 KČ).
Zhotovitel je povinen kopii takové pojistné smlouvy předložit objednateli nejpozději před
podpisem této smlouvy o dílo. Tato smlouva musí být úČinná minimálně do konce lhůty pro
dokončení tohoto díla, a to do odevzdáni a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků.

X. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

10.1 Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace.

10.2 Objednatel je povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
Náklady za tuto činnost hradíobjednatel.

10.3 Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod
potřebných médii a jejich připojeni na odběrná místa odsouhlasená objednatelem. Zhotovitel je
povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energii a tyto
uhradit (dle odst. 4.15). Při ukončeni díla bude provedeno vzájemné odsouhlaseni odečtu
spotřeby vody a el. energie, na jehož základě bude spotřeba objednateli zhotovitelem
uhrazena.

10.4 Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí,
v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedeni díla potřeba.

10.5 Od předáni staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož
i za škody, vzniklé jeho činnosti ve spojitosti s prováděním díla.

10.6 Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonoRram. Harmonogram, v souladu s nabídkou
dodavatele, je přílohou smlouvy o dílo a jeho dodržení je pro zhotovitele závazné.

10.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím
objektům osobám, sanitním vozům a vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování
bezpečnostních a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního
prostoru, zajištění zařízení staveniště proti vstupu cizích osob a minimalizovat negativní vlivy
výstavby (hluk, prašnost, ochrana životního prostředí atd.). Zhotovitel je zodpovědný za
zajištěni bezpečnosti osob, které se budou na staveništi pohybovat.

10.8 Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, Že dojde ke
znečištěni, je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je
povinen v souvislosti s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V případě způsobeni
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Škody na majetku na tuto skutečnost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostředně zajisti
nápravu na své náklady.

10.9 Zhotovitel bude plně respektovat provoz v objektu a s dostatečným předstihem bude
s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení.

10.10 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami,
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je
zajištění uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu
provádění díla (vč. terminu, kdy bude probíhat předáni a převzetí díla mezi zhotovitelem
a objednatelem).

10.11 Zhotovitel si zajisti na vlastni náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady
zajistí pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště
a skládky materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá
za uvedeni těchto pozemků do původního řádného stavu a předáni těchto pozemků zpět
pronajimateli do pěti (5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si
též na vlastní náklady zajistí odvoz a uloženi přebytečného materiálu na skládky, včetně
zaplaceni skládkovného, a to nejpozději před předáním a převzetím díla.

10.12 Zhotovitel je povinen průběžně (min. při kontrolních dnech) informovat objednatele o tom,
v jakém stadiu se provádění díla nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro
objednatele v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro
objednatele v souvislosti s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožujIcI včasné
a řádné dodáni díla) je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.

10.13 Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka,
autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi a poskytne jim potřebou součinnost.

10.14 Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinnosti vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy nebo její části třetí
osobou, má takový převod práv a povinnosti účinký pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto
třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je
objednateli plně odpovědný za plněni veškerých svých povinností vyplývájicích z této smlouvy.

10.15 Zhotovitel je povinen provádět dílo za použiti výhradně těch poddodavatelů, kteří byli uvedeni
v nabídce zhotovitele. V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu poddodavatele,
musí zamýšlenou výměnu poddodavatele oznámit objednateli, technickému dozoru stavebníka
a koordinátorovi bezpečnosti práce min. pět (5) pracovních dnů před nástupem nového
poddodavatele. Pokud měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval část profesní
způsobilosti nebo technické kvalifikace a uvedl jej ve své nabídce v seznamu poddodavatelů (v
Příloze č. 5), nový poddodavatel musí splňovat způsobilost (kvalifikaci) minimálně v rozsahu,
v jakém byla prokázána původním poddodavatelem. Splněni způsobilosti (kvalifikace) nového
poddodavatele doloží zhotovitel objednateli doklady ke splnění způsobilosti {kvalifikace) před
zahájením činnosti nového poddodavatele, a to stejným způsobem, jakým byly doloženy
doklady původního poddodavatele. V případě že by nový poddodavatel způsobilost (kvalifikaci)

v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí zhotovitel zajistit takového
poddodavatele, který požadovaná kritéria splňuje a doloží.

V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu poddodavatele uvedeného v seznamu
poddodavatelů (v Příloze č. 5) a tímto poddodavatelem část profesní způsobilosti nebo
technické kvalifikace ve své nabídce neprokazoval, tuto změnu oznámí objednateli,
technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP rovněž min. pět (5) pracovních dnů před

nástupem nového poddodavatele.
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XI. SANKCE

11.1 Při nesplněni lhůty pro zhotoveni díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli
zaplaceni smluvní pokuty ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny díla, vč.
případných dodatků ke smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu
dokončeni díla.

11.2 Při nedodržení termínu pro splněni uzlových bodů harmonogramu, který je přílohou smlouvy, je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové
sjednané ceny díla VČ. dodatků, za každý započatý den prodlení.

11.3 Při nesplněni termínu pro odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc KČ (1.000,- kč) za každý započatý den
prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti až do jejího úplného a řádného
splněni, a to i opakovaně. Záruční doba počíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad
a nedodělků objednateli - viz ČI. VIl odst. 7.2.

11.4 Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění v záruční lhůtě uznané reklamované
vady {dle odst. 8.7), objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty
ve výši jeden tisíc KČ (1.000,- kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu
nápravy a deset tisíc KČ (10.000,- kč) za každý i započatý den prodlení oproti sjednanému
termínu nápravy, jedná-li se o vadu (havárii) omezující provoz.

11.5 Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniŠtě a uvést do původního řádného
stavu veškeré realizaci díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této smlouvě může objednatel
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši pět tisíc KČ {5.000,- kč) za každý
započatý den prodlení.

11.6 Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem
autorizovaných osob uvedených v této smlouvě a zajištěni odborného vedeni stavby
autorizovanou osobou, nezajistí-li zhotovitel v odůvodněných případech zástup za tyto osoby,
může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce KČ
(2.000,- KČ) za každé jednotlivé porušeni. Porušením této povinnosti se rozumí neprovedení
kontroly autorizovanou osobou zajišťujIcI vedení stavby části stavby před zakrytím a dokončeni
jednotlivých technologických etap výstavby, které musí být zaznamenány ve stavebním deníku
a podepsány touto osobou, neprovádění pravidelné kontroly probíhajÍcÍch stavebních prací
min. jedenkrát (lx) týdně s potvrzením ve stavebním deníku a neúčast na kontrolním dnu, kdy
bý tato osoba v nutném případě nezajistila za sebe odpovídajÍcÍ náhradu.

11.7 Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu prováděni stavby. Objednatel je
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč (jeden tisíc KČ) za každý
den, kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník.

11.8 Smluvní strany si pro případ prodlení objednatele s plněním peněžitého závazku dle této
smlouvy sjednáváni smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015% (patnáct tisícin procenta)
z neuhrazené části peněžitého závazku za každý den prodlení.

11.9 Smluvní pokuty jsou splatné do Čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé
smluvní straně.

11.10 Objednatel je oprávněn uplatnit vÍce smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě
porušení vÍce povinností.

11.11 V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči
zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového
dokladu a snížit o něj částku k úhradě.
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11.12 Smluvní pokuty ani jejich zaplaceni nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu
škody.

11.13 Ujednání o smluvních pokutách zůstávajiv platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají
vliv na připadnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to lve výši
přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.

XII. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

12.1 Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu
§ 157 zákona 183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky 499/2006 Sb. - příloha č. 9. Do
stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti
schválené projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně
dozoru investora ke schváleni. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku
předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí stavby.

12.2 Stavební deník musí být uložen na stavbě po celou dobu prováděni díla.

XIII. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE

13.1 Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude
plněna tato smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat
platné právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto
přerušeni nemá vliv na ve smlouvě uvedenou dobu plněni díla.

13.2 Zhotovitel je povinen při pozastaveni postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu.

13.3 Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele.

XIV. PROVÁDĚNÍ KONTROL

14.1 Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad
konání lx týdně). Termín nás|edujÍcÍho kontrolního dne bude vždy zaznamenán v zápise
z příslušného kontrolního dne. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který obdrží
všechny zúčastněné osoby.

14.2 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen
objednatele písemně pozvat k provedeni kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem.
Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedeni dodatečné
kontroly a nést náklady s tím spojené.

14.3 Objednatel nebo jim zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedeni kontroly
a případné zjištěni vad objednatelem nebo jim zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost
zhotovitele za vady díla. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke
kontrole provedených prací vždy při ukončení určité technologické etapy a před fakturací provedených
prací. Těmto kontrolám bude vždy přítomna autorizovaná osoba pověřená vedením stavby. Objednatel
se zavazuje provést kontrolu prací na výzvu zhotovitele nejpozději do tři (3) pracovních dnů od obdrženi
této výzvy. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedeni
dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

14.4 Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku.
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XV. VLASTNICTVÍ DÍLA

15.1 Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají souČástí
díla po provedeni jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel
až do splnění závazku podle ČI. VI. této smlouvy.

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

16.1 Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana poruŠí své povinnosti
podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenčni řízeni, nebo se již
v tomto řízeni nachází, nebo pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv
na výsledek zadávacího řízeni a na kvalitu plnění zhotovitele.

16.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, pokud:

a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této
smlouvě, a to zejména v ČI. Ill. této smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi,
nebo dílo v průběhu jeho prováděni vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu,
neprovede neprodleně odpovídajícň"n způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez
zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů;

b) zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činnosti;
c) zhotovitel je v prodlení s plněním každého jednotlivého závazného uzlového bodu

harmonogramu delší patnácti (15) kalendářních dnů. Toto odstoupeni však nemá vliv na
vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody;

d) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického
dozoru stavebníka, autorského dozoru či objednatele do pěti {5) pracovních dnů (o takovéto
výzvě bude proveden záznam - např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho
prováděnivykazuje vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu;

e) zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu s touto smlouvou a zadávací
dokumentací oznámen;

f) nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele
k převzetí staveniště dle ČI. VI této smlouvy;

g) pokud zhotovitel po předání staveniště do 15. kalendářních dnů nezačne s realizaci díla;
h) ze zákonem stanovených důvodů.

16.3 Zhotoviteli odstoupením od smlouvy jakékoli ze smluvních stran vzniká nárok na úhradu
skutečně vynaložených nákladů souvisejIcIch s již realizovanými činnostmi ke dni odstoupení od
smlouvy, a to pouze v případě, že na tyto realizované činnosti lze bezproblémově navázat jiným
zhotovitelem. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací. Skutečně provedené
práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě předávacího
protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým dozorem
stavebníka. V případě, že bý Část díla provedená před odstoupením od smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu,
zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů.

16.4 V případě odstoupeni od smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné závazky
a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí úČinku odstoupeni. Úhrada se nevztahuje na již

zakoupený materiál či drobné náklady zhotovitele.

16.5 Odstoupení od této smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky odstoupeni od
této smlouvy nastávají dnem doručení oznámeni o odstoupení Zhotoviteli. Pro odstoupení platí
příslušná ustanovení občanského zákoníku.
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16.6 Smluvní strany se dále z důvodů právní jistoty dohodly na tom, že v souvislosti se zrušením
smlouvy dle tohoto článku této smlouvy se zhotovitel výslovně vzdává práva na náhradu škody,
která mu může vzniknout, kdy zhotovitel se vzdáním se tohoto práva souhlasí a akceptuje jej.

XVII. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené
osoby:

Za objednatele (ve věcech smluvních):
tel.:

e-mail:

Za zhotovitele:

tel:

email:

XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

18.1 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke
zdánlivému právnímu jednání nepřiMIžI, nebo že kterékoli ustanoveni této smlouvy či jeho část
je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném
rozsahu od ostatních ujednáni Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost
a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazuji nahradit takové
zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením
novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam
bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této
smlouvy zůstal zachován.

18.2 Strany této smlouvy se dohodly, Že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem.
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řidl

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

18.3 Pokud by kterékoli ustanoveni této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným,
ostatní ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena.

18.4 Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran Činěny pouze písemnou
formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními

stranami.

18.5 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejich příloh,
změn a případných dodatků a vč. výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy zveřejnit

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na profilu zadavatele
a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejněni smlouvy v zákonné lhůtě
zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.

18.6 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů
všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

18.7 Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ni vyplývající a vznikající
občanským zákoníkem.

18.8 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem této smlouvy posledním z účastníků a účinnosti
uveřejněním v registru smluv.
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18.9 Smluvní strany této smlouvy prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečet|y, že
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy ke smlouvě:

" Krycí list rozpočtu, rekapitulace objektů stavby soupisu prací, soupis prací - rozpoČet (součást
nabídky)

· Harmonogram prací (součást nabídky)

v Klatovech dne v Lázních Toušeni dne

za objednatele: za zhotovitele:
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 3719-30
Stavba: 3719 Klatovská nemocnice - výměna oken

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26. 5. 2019

Zadavatel: iC:
DIČ:

Uchazeč: lČ: 28436024
Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň DIČ: CZ28436024

Projektant: lC:
DIČ:

Zpracovatel: 1¢:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci
'Cenová soustava' označeny popisem 'CS Urs' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace

vymezujicí popis a podmínky použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na \Nww.cs-ůrs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 499 371,00

3azba daně Základ daně výše daně
DPF základní 21,00% 499 371,00 104 868,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 604 239,00

'&
Strana 1 z 2



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3719-30

Stavba: 3719 Klatovská nemocnice - výměna oken

Místo: Datum: 26. 5. 2019

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Touše Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 499 371,00 604 239,00

05 SO 05 Výměna oken v budově č. p. 500 499 371,00 604 239,00 STA
hospodářská budova

É
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
3719 Klatovská nemocnice - výměna oken

objekt:

05 - SO 05 Výměna oken v budově č. p. 500 hospodářská budova

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26. 5, 2019

Zadavatel: lC:
DIČ:

Uchazeč: lC: 28436024
Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň DIČ: CZ28436024

Projektant: lC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 499 371,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dpf základní 499 371,00 21,00% 104 867,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 604 238,91
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
3719 Klatovská nemocnice - výměna oken

objekt:
05 - SO 05 Výměna oken v budově č. p. 500 hospodářská budova

Místo: Datum: 26. 5. 2019

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň Zpracovatel:

Kód dík - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 499 371,00

HSV - Práce a dodávky HSV 76 931,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 46 798,00

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 175,00

997 - Přesun sutě 17 618,00

998 - Přesun hmot 340,00

PSY - Práce a dodávky PSV 422 440,00

766 - Konstrukce truhlářské 402 572,00

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 19 868,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
3719 Klatovská nemocnice - výměna oken

Obiekt:
05 - SO 05 Výměna oken v budově Č. p. 500 hospodářská budova

Místo: Datum: 26. 5. 2019

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň Zpracovatel:

P Ty Kód P i - . Cena celkem .
C p op s MJ Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK] čenova soustava '

Náklady soupisu celkem 499 371,00

d HSV Práce a dodávky HSV

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni
1 K 612325302 ,Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží

PP Vápemcementová om itka ostění nebo nadpraží štuková
Poznámka k souboru cen.
1. Ceny lze pouZ/t jen p/o ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží ( např. pň dcdateCné výměně oken nebo

PSČ zárubni ) v šířce do 300 trim okolo upravovaného Qtvoiu,

VY (1,20"2,32"2)*0,40'19"(2,40+1,47"2)*0,40+0,60*3*0,40"(0,30"0,60'2)*0,40"(1,20"1,70"2)"0,40"10"(1,1
"2,17"2)"0,40"16

2 k i619991011 jobalenI konstrukci a prvků fólii přilepenou lepIcI páskou

PP Zakryti vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukci a prvků cbalenim fólii a pře epenim páskou

Poznámka k souboru cen:
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochyjednotlivých konstrukci a prvků.

PSC 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje př/s/ušnými cenami souboru cen 629 99-10., Zakryti vnějších ploch před znečištěním

VY 1,20"232y9"2A0"1,47+0,60'0,60+030"0,60+1,20"1,77*10+1,15+2,17*16

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
3 K b968062356 'Vybouráni dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2

pp Vybouráni dřevěných rámů oken s křídy, dveřních zárubni, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých,
plochy do 4 m2
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách -2244 až -2747jsou zapo¢teny l náklady na vyvěšeni kř/de/

VY 1,20"2,32*19+2,40*1,47"1,20*1,77*10+1,15*2,17"16

d 997 Přesun sutě
4 K i997002611 |Nakládánj suti a vybouraných hmot

PP Nakládáni suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístěni

c'M
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P Ty Kód Popis MJ Množstv' j cena [CZK] Cena celkem ,
Č p [CZK] čenova soustava

Poznámka k souboru cen.'
1. Cena platl i pro překládání pň lomené dopravě.PSČ 2 Cenu nelze použít při dQpTavě po železnici, po vodě nebo ručně.

VY 3,45

5 K '997013212 'Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně

pp Vnitrostaveništní doprava suti a vybo"uraných hmot vodorovné do 5ň m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a
haly výšky přes 6 do 9 m

Poznámka k souboru cen
1. V cenách -3111 až -3217jsou započteny i náklady na:
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy
C) na/ož'en/ na vodorovný dopravnl prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,

PSC d) náklady na rozhmutl a unovnánl suti na dopravn/m prostředku,
2 jestliže se pro svislý přesun použtj'e shoz nebo zař/zen/ investora (napt Yýtah v budově), užiil se pro ocenění vodorovné
dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m
3 Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
4 Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zt/žen/ dopravy suti např. t/m, že nenl možné instalovat jeřáb

VV 3,45

6 K i997013501 'Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu sutije vzdálenost Qd místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo s/oZeni na urCené skládce
nebo meziskládce
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládkuPSČ 3 Cenyjsou urCeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (l' prQstřednictv/m

kontejnerů)
4. Odvoz suti z meziskládky se ocěňtj/i9 cenou 997 01-3511.

VY 3,45

7 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vyb"ouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

pp Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskladku se složením, na vzdálenost Ňiplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km
Poznámka k souboru cen.'
1 Délka odvozu sutije vzdálenost od m/sta naloženl suti na dopravní prostředek až po m/sto S/QžéňÍ na určené skládce
nebo meziskládce

PSC 2 V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Cenyjsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem sún/čn/ dopravy (i prostřednictvím
kontejnerů)
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 3,45*5

8 K &97013831 'Poplatek za uložení na sklácice (Škládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170
904

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního demoličního zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 170 904
Poznámka k souboru cen:
1- Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuá/n/ch cen m/stné př/s/ušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně

PSČ 3. V cenách je započítán poplatek za uk/ádan/odpadu dle zákona 185/2001 Sb
4. Případné drcenl stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6
Demolice objektů.
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P Ty Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem Cenová soustava
C p [CZK]

VV 3,445

d 998 Přesun hmot
9 K 998018002 !Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m

pp Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užiti mechanizace vodorovná chpravní
vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m
Poznámka k souboru cen.'
1. Ceny -7001 až -7006 lze pouZ/t v př/padé, kdy dochází Kě ztížení přesunu např. t/m, že není možné instalovat jeřáb.
2 K cenám -7001 až -700§ lze použit příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019 -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119

PSČ 3. jestliže pro svislý přesun používá zařízeni investora (např. výtah v budově), už/i/ se pro oceněn/přesum hmot ceny

stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m

d PSV Práce a dodávky PSV

d 766 Konstrukce truhlářské
10 K ,766441811 !Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových Šířky do 30 cm délky do 1,0 m

F'P Demontáž parapetnlch desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1rr,

VY 1+1

11 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m
PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 3O(J mm délky přes 1m

VY 19+1+10+16

12 K !766622131 ;Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva
PP Montáž oken plastových včetně montáZe rámu plochy přes 1 m2 oteviravých do zdiva, výšky dc 1,5 m

Poznámka k soubom cen.'
1 V cenách montáZe oken jsou započteny inák/ady na zaměření vyk//nování horizontá/n/i vediká/n/ vyrovnáni okenního
rámu, ukotvení a vyp/něn/ spáry mezi rámem a ostěn/m pcdyunetanovou pěnou, včetně zednického začištěnt

PSC 2 Cenami montáže oken otev/ravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných,
3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - g . . Příplatek k cenám za tepelnou
izolaci mezi ostén/m a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vňě/š/i vnitřní.
4 Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna

VV 2,40"1,47"0,60'0,60+0,30*0,60
Okno plastové dvoukřídlové, prolily min. 5 ti komorové sklo děliCí příčka svislá uProstňmi bílé

13 m 6111051 šedým těsněním 12OOX2320 mm pol. 1,sk/o 4-16Ar-4, U=1,1 mikroventi/ace, parapet vbit/hl
'D/astQvÝ

pp Okno plastové dvoukřídlové, profily min. 5 ti komorové sklo dělicí příčka svislá uprostřed bílé s šedýín těsněním 1200X232mm poI.1,skto 4-16Ar-4, U=1,1 mikroventůac'e, parapet vbitřni plastový

14' m '6111052 jokno plastové tň'kř/d/ové, prolily min, 5 ti kornoi'ové bílé s šedým těsněním 2400x1470 mm
!po/.2,sk/o 4-16Ar-4, U=1, 1 mikroventi/ace, parapet vbitřhl plastový . . . _

pp Okno plastové tříkřídlové, profily min. 5 ti komorové bílé s šedým tesnénim 2400x1470 mm pol.2,sklo 4-16Ar-4, U=1,1
Mkroventllace, parapet vbitřni plastový

15 M i6111055 "Okno plastové dwukřidlové, prolily min. 5 ti komorově b//ésk/o děllcl příčka svislá s šedýmtesněn/m 12OOx1770 mm pol, 5.sk/o 4-16Ar-4. U=1, 1 mikrovent//ace, paraoet vbitřni Masťový
pp Okňčj plastové dvoukřídlové, profily min. 5 ti komQmvé bilésklo dělld příčka svislá s šedým těsněním 1200x1770 mmpol.5,sklo 4-16Ar-4, U=1,1 mikroventilace, parapet vbiliní plastový

16 M 6111056 .Okno plastové dvoukřídlové, prolily min. 5 ti komorové b//ésk/o děllcl příčka svislá s šedým
tesněnim 1150X2170 mm po/.6,sk/o 4-16Ar-4, U=1, 1 mikroventi/acé,. parapet vbit/h/ MastovY

PF, "Okno plastové dvoukřídlové, profily min. 5 ti komorové biléskb děliči příčka svislá s šedým těsněním 1150x2170 mmpol.6,sklo 4-16Ar-4, U"1,1 mikroventilace, parapet vbitřni plastový _ , .

17 K 766622132 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva
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p Ty K 'd Cena celkem ,
C p O Popis MJ Mnozstvi J,cena [CZK] [CZK] čenova soustava i

PP Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 oteviřavých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
Poznámka k souboru cen.'
1. V cenách montáZe oken jsou zapoCtenyi ňák/ady na zaměňenl, vyk//nován/, horizontá/n/i vert/ká/n/ vyrovnání okenního
rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a Qstén/m polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.

PSČ 2 Cenami montáže oken otev/ravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.
3 Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Př/p/atek k cenám za tepelnou
izolaci mezi ostén/m a rámem okna jsou započteny nák/ac/y na izolaci vnějš/i vnitřní.
4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

VY 1,20"2,32*19"1,20*1,77"10+1,15"2,17'10

18 K 766622861 :VyvěšenÍ křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2
PP Demontáž okenních konstrukci vyvěšeni křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvcru do 1,5 m2

Poznámka k souboru cen.'
1 v cenách -2811 až -2834 nejsou započteny náklady na vyvěšení kř/de/ z rámu

PSC 2. v cenách - 281'1 až -2834 nejsou započteny náklady na opětovnou montáž, tyto práce se ocenu// cenanw části ADI
tohoto katalogu
3 Vybouráni oken sc oceňuje př/s/ušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bouráni konstrukci.

VY 2'19+3*2"2"2"2+2'10"2"10+2*16

19 k 766622862 jvyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2
PP Demontáž okenních konstrukci vyvěšeni křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m2

Poznámka k souboru cen:
1 V cenách -2811 až -2834 nejsou započteny náklady na vyvěšenl křldel z rámu

PSČ 2 V cenách - 2811 až -2834 nejsou započteny náklady na opětovnou montáž, tyto práce se oceňuji' cenami části ADI
tohoto káta/ogu
3 Vybouránl oken se oceňuje pňs/ušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bouráni konstrukcí.

VY 2*2*19+2"2*16
20i k :766629214 jpřiplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska

pp Montáž oken plastových Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací
spára ti. do 15 mm, páska
Poznámka k souboru cen'
1. V cenách montáže oken jsoll započteny inák/ady na zaměřeni, vyk//novánl horizontá/n/i vertikální vyrovnání okenního
rámu, ukotvenl a vyplnění spáry mezi rámem a ostěn/m polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištěnl.

PSČ 2 Cenami montáže oken otev/raiých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.
3. V cenách 766 62 - 9 . . Př/platek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na
iZolaci vně/š/ l vn/t/h/.
4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

VY (1,20+2,32)*2"19"(2,4D+1,47)"2"0,60"4"{0,30+0,60)"2"(1,20"1,77)"2"10"(1,15+2,17)*2*16

21 ' m 61144401 jparapet plastový vnitihi komŮrkový 250x20x1000mm
PF' parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm

VY 1,25*19"2,45+0,65"0,35+1,25*10+1,20*16

22 M 61144019 ikoncovka k parapetu plastovému vnit/h/mu 1 pár
PP koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár

VY 1"+1+1+1+10+16

23 K 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30"cm délky do 1,0 "m

pp Montáž ostatních truhlářských konstrukci parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 ""
mm
Poznámka k souboru cen:

PSČ 1 Vcenách 766 69 - 3421 a 3422jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů
2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkcvnl krycí lišty ba/kónwých dveří," tato montáž se oceňuje cenou -1610.

%j
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Tpy Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] C=]ke" Cenová soustava

VV 1+1

24} K '766694112 |Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m

pp Montáž ostatních truhlářských konstrukci parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 10
co 1600 mm
Poznámka k souboru cen:
1 Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny inák/ady na zaměňenl zřizovaných otvorů.

PSČ 2, Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveřl: tato montáž se oceňuje cenou -1610.

VY 19+10+16

25' k 766694113 jMontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m
Montáž ostatních truhlářských kcmstrukci parapetních desek dřevěných nebo plastových""šiřky do 300 mm, délky přes 16

PP do 2600 mm

Poznámka k souboru cen.'
1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsc'u započtenyi náklady na zaměřen/zřizovaných otvorů.

PSC 2 Cenami -9 7 nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveřl: tato montáž se oceňuje cenou -1610

VY 1

26 K j998766202 jPřesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m

Pp Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
objektech výšky přes 6 do 12 m
Poznámka k souboru cen."
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti pksunovaného materiálu se použ/va// tehdy, pokudje možné určit
hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2, Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit oňentačně

PSČ prcicentnl sazbu, Touto sazbou se vynásobí rozpoCtové náklady za celý stavební dli včetně nákladů na materiál ve
specifikacích
3 Př/platek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použitl mechanizace, tj. za zúžených podm/nek, lze pouZ/t pouze p
hmotnost materiálu, která se tímto způsQbem skutečně přem/st'uje.

d 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

27 K 786624111 Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných oteviravých, sklápěcích a vyklápěcí
PP Montáž zastiňujících Zduzii lamebvých do oken zdvojených oteviravých, sklápěcích nebo vyklápěcích plastových

Poznámka k souboru cen."
PSC 1. Cenu-3111 lze použ/t pro jakýkoli rozměr žaluzie.

VV "pol. 1"1,20"2,30"8
VY "pol. 6"1,15*2,17"8
vv Součet

28 l m 1611243494 !Dodávka interierových hliníkových žaluzií

PP Dodávka interierových hliníkových Zaluzii

VV 42,04

29 K !998786202 Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m

pp Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m
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P Ty . . . . Cena celkem
Kód Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cenová soustavaČ p [CZK]

Poznámka k souboru cen
1. Ceny piu pňssun hmot stanovený z hmotnosti pňesunovaného materiálu se použ/va// tehdy, pokudje možné uEit
hmotnost za ceiý stavebnl díl. Do tělo hmotnosti se započ/tává ihmotnost materiálů oceňovaných ve specňkaci.
2 Pokud nelzejednoznačně stanovit hmcuhostpň9sunovaných mateňá/ů, lze pro výpočet pKtsunu hmot použ/t orientačně

PSČ procentní' sazbu. Touto sazbou se vynásob/iozpcčbvé náklady za celý stavebn/d// včetně nákladů na materiál ve
speciňkac/ch.
3. p//p/atek k cenám -6181 pro p/bsun prováděný bez použitl mechanizace, N. za zt/žených podm/nek, lze použ/t pcwze pro
hmotnost mateňá/u, která se t/mto způsobem skutečně pkm/stu/e.
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HARMONOGRAM PRACÍ- NÁVRH ÚČASTNÍKA

výměna oken v budově Č. p. 500 hospodářská budova

Místem plněni je Klatovská nemocnice, a.s., Plzeňská 929, Klatovy ll, 339 01 Klatovy

· Předání a převzetí staveniště: na výzvu objednatele do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo a od
nabytí účinnosti smlouvy zvěřejněním v registru smluv (16.09.2019 - 20.09.2019)

· Zahájení stavebních prací: neprodleně po předáni staveniště (23.09.2019)

· Dokončení stavebních prací: nejpozději 90 kalendářních dní od předání staveniště

· výroba oken: 23.09.2019 - 27.10.2019 (35 kalendářních dnů)

· výměna oken: 28.10.2019 - 15.11.2019 (19 kalendářních dnů)

· Předpoklad 54 kalendářních dnů

Dílo musí být dokončeno nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.

Zadavatel je oprávněn ve spolupráci s dodavatelem dohodnout před podpisem smlouvy případnou úpravu termínů
harmonogramu. Jedná se o návrh harmonogramu prací ze strany účastníka tohoto zadávacího řízení.

V Lázních Toušeni dne 29.08.2019

.

El
Window Holding a.s.

IČ: 28436024 l DIČ: CZ 28436024 ! zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506
Sídlo společnosti: Hlavni 456, 250 89 Lázně Toušeň i Tel.: +420 234 001 111 l Fax: +420 234 001 122-3 l info@windowholding.cz
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