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Smlouva o dílo

uzavřená dle $ 2586 a násl. zákona ć,.89t2o12 Sb., občanskýzákoník (dále jen
občanskýzákoník), v platném znění

čís |o sm louvy objed natele: A/3/1 9 t 423oI 82

číslosmlouvyzhotovitele: 1 9 22o 5 4

název akce: ,,Modřanská SÚ, Pľaha 4, č.akc e 13311,,
mezt:

Název:

Sídlo:

lČo:

DlČ:

Právníforma:

Zápis v oR:

Bankovní spojení

císlo účtu:

Zastoupená:

ve věcech technických

í)slLNlcE GROUP a.s.

Sídlo

lČo:

Technlcká správa komunikací hI. m. Prahy, a. s.
Řásnovka 77ot8,1 1o oo Praha 1

03447286

c203447286

akciová společnost

oR vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. B2oo59

PPF Banka, a. s.

2023100003/6000

Mgr.'Jozefem Siněákem, MBA, generálním ředitelem a
předsedou představenstva
prof. lng. Karlem Pospíšilem,Ph.D, místopředsedou
představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

lng. Jiřím Mayerem, ředitelem investiěního Úseku
Milanem Zachem, vedoucím oddělení přípravy a realizace
oprav
Pavlou Chaurovou, technikem oddělení přípravy a realizace
oprav

Při podpisu Smlouvy a veŠkeýchjejich Dodatků jsou oprávněnizastupovat objednatele dva
členovépředstavenstva spoleěně, z nichŽ nejménäjeden musí být přediedou anebo
m ístopředsedou představenstva.

(,,objednatel" nebo,,TSK, a.s.")

4.,
Zhotovitel:

Na Florenci 2116115,110 00, Praha 1 - Nové Město

622 42 105
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Smlouva o dílo ,,Modřanská SÚ, Praha 4, č.akce 13311'

DIC: C2622 42105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12069

zastoupena: lng. Karlem Ryplem, předsedou představenstva
lng. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva
(Společnost zastupuje ve všech záleŽitostech każdýčlenpředstavenstva
samostatně.)

dále téŽ jako ,,vedoucí společník"

2) ZNAKON, a.s.

Sídlo: ć.p.44,386 01 Sousedovice

lČo: 26018055

DlČ: cZ 26018055

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ČeskýchBudějovicích, spis.
zn. B 1048

zastoupená: Bc. Václavem oubrechtem, předsedou představenstva
lng. Tomášem Havlíkem, členem představenstva
lng. Evou Machovou, členkou představenstva
(Spoleěnost zastupují vŽdy alespoň dva členovépředstavenstva společně)

dále téŽ jako ,,spoleěník"

tj. společnosti, které jsou sdruŽeny Ve smyslu s 2716 a násl. zákona č,.8912012 sb'
občanský zákoník, ve společnost s názvem: ''společnost Modřanská sÚ'
s vedoucím společníkemspolecnosti slLNlcE GROUP a.s., zastupujícímna základě plné
moci společníkaZNAKON, a.s..

osoby zmocněné k jednání:
ve věcech smluvních:lng. Karel Rypl' předseda představenstva slLNlcE GRoUP a.s,

lng. Petr Duchek, MBA, místopředseda představenstva slLNlcE
GROUP a.s,

ve věcech technických:lng. David Cyroň, ředitel oblasti sTŘED slLNlcE GRoUP a.s,
lng. Václav Bohatý, hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení
Císlo účtu:

Raiffeisenbank, a.s.
501 700 0739 i 5500

(vedoucí spolecník + spoleěník spolu takédále jen jako ,,Zhotovitel")

1' VYMEZEN|ZÁKLADNĺCH PoJMÜ

1.1

1.2

objednatelem je 7adavatel zadávacího řízení,,Modřanská sÚ, Praha 4, č.akce
1331'|" (,,zadávací řízení")po podpisu tétosmlouvy o dílo.

Zhotovitelem je dodavatel, kteý podal nabídku v rámci zadávaciho řízení,se kteým
byla na základě tohoto zadávacího ŕízeníuzavřena smlouva.

Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem
v zadávacímŕizení.

1.3
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Smlouva o dílo ,,Modřanská SÚ, Praha 4, č.akce 13311"

1.4. Příslušnoučiprojektovou dokumentací je projektová dokumentace pro stavební
povolenína akci ,,Modřanská SÚ, Praha 4, č.akce 13311'.

1.5. PoloŽkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních pracĺ, dodávek
a sluŽeb, v němŽ jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech poloŽek, které
byly součástínabídky podanézhotovitelem v zadávacím ŕízení.

Ě. PR=*Ł{ET SMLoUYY

2.1 Předmětem smlouvy je provedení stavebních pracía souvisejícíchdodávek
specifikovaných v cl. 3 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Że provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem
a jakosti dle čl.3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečía objednatel se zavazuje
dílo převzít a zaplatit cenu.

Zhotovitel neníoprávněn převést celý závazek provedení dílana jiného zhotovitele.
V případě, Že tak učiní,je povinen objednateli uhradit Škoduvzniklou zejména tím, Że
mu nebudou poskytnuty finančníprostředky od poskytovatele dotace, jakoŽ i další
finanÖníújmu s tímto související.

2.2.

Předmětem plnění je zejména, nikoli však výlučně,souvislá udrŻba vozovky Modřanská,
v úseku Branický most - Branická, včetně opravy přípojek ulicních vpustí, rektifikace
povrchových znaků, lokální vyrovnání výškově a směrově vybocených obrub, opravy
autobusových zastávek a k nim přilehlých nástupních ploch. Povrch vozovky bude
z hutněných modifikovaných asfaltových směsí. Po odfrézování konstrukčníchvrstev bude
provedeno ošetřenítrhlin a lokální sanace podkladních vrstev.

V místech opravovaných autobusových zastávek budou stávajícíkonstrukce odstraněny aŽ
na zemní pláň. V případě vyhovujícíchstatických zatěŽovacích zkoušek bude provedena

opětovná pokládka konstrukcních vrstev. Pokud bude výsledek negativní, bude nezbytné
nejprve provést výměnu podloŽí v aktivní zóně v tloušťce0,5 m. Následně proběhne

opětovná pokládka konstrukcních vrstev. V místech řadícíchpruhůa v prostoru křiŽovatek
budou pouŽity asfaltové směsi vyztuŽené vlákny Forta-Fi.

Nedílnou součástíprovedení díla a ceny za provedení díla je:

2.3

a

a

zajiŠtěnía předání kamerových průzkumůvšech přípojek ulicních vpustí po

realizaci jejich opravy;
zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (budov, drobných staveb, oplocení
apod.) a následné pasportizace po skončenístavby, věetně komunikací pro staveništní
dopravu;

zajištěníprojektu a realizace dopravně inŽenýrského opatření dle uvedených
etap
ve třísměnnémpracovním ľeŽimu, projednání a zajištěnídopravně inŽenýrského
rozhodnutí (nebo stanovení) v souladu s harmonogramem plnění veřejné a to včetně
naplnění stanovených, podmínek, osazení provizorního dopravního značení;

aktualizace vyjádření, komunikace s vlastníky a správci inŽenýrských sítí,
dodrŽení a naplnění podmínek uvedených ve vyjádření vlastníkůa správců inŽenýrských
sÍtí(věetně předání objednateli všech protokolů o vytýčenísítía souhlasů před záhozem
pakliŽe jsou ve vyjádřenĺch vyŽadovány) a dotčenýchorgánů státní správy po dobu
celého průběhu akce, vše v souladu s platným stavebním povolením;

a

3. PR=*ISET DILA

a
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Smlouva o dílo ,,Modřanská SÚ, Praha 4, ě. akce 13311"

o (oordinace, zajištěníinformovánĺ, zajištěnípředání a převzetí stavbou
dotöených pozemků (předávací protokol), s vlastníky a správci ĺnŽenýrských sítía
s vlastníky stavbou dotčenýchpozemků;

. zajištěníinformování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době
trvánístavby nejpozději 20 dnůpřed zahájením realizace stavebních prací;

. zajištěnía umístěnídvou informačníchpanelů s údaji investora, dodavatele a
údajĺo stavbě v souladu s manuálem grafických a konstrukčníchstandardů pro tvorbu
informaÖních panelůhlavního města Prahy, doplněných o QR kód odkazujícína popis
stavby na www.tskas.cz.

. zajištěnía umístěnídvou informačníchpanelŮ (bílo-oranŽová) veĺikosti
totoŽného rámu dopravní značkylP22 a to v souladu s manuálem jednotné vizuální
podoby informaěního panelu; umístěnípanelu bude součástídopravně inŽenýrského
opatřeníjakoŽto podkladu pro DlR;

. zřízení,odstranění a zajištěnízařízeni staveniště včetněnapojení na
inŽenýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajĺštěnískládky, střeŽení a
ochrana staveniště;

o fotodokumentace o průběhu prací vc. fotodokumentace stavby před
zahájením prací po předání staveniště;

. zajištěnía provedení všech opatření organizačníhoa stavebně
technologického charakteru k řádnému provedení díla;

o ýiast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
. Veškerépráce a dodávky souvisejícís bezpečnostnímiopatřeními na ochranu

osob a majetku;
o |ikvidace, odvoz a uloŽení vybouraných hmot a stavební suti na skládku

včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona c. 18512001 sb.,
o odpadech;

. uvedení všech povrchů, kterénejsou předmětem plnění, ale budou stavbou
dotčené,
do původníhonebo dohodnutého stavu;

. zajištěníbezpečnosti práce a ochrany Životního prostředí;

. projednání a zajištěnípřípadného zvláštníhouŽíváníkomunikací a veřejných
ploch včetně Úhrady vyměřených poplatků a nájemného;

. provedení přejímky stavby;

. zajištěnívšech nezbytných zkoušek, atestůa revizí podle CSN a případných
jiných právních nebo technĺckých předpisŮ platných v době provádění a předání díla,
kteými bude prokázáno dosaŽení předepsané kvality a předepsaných technických
parametrů díla,péčeo nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování,
pojištění atd.;

. průvodnítechnická dokumentace, zkušebníprotokoly, revizní zprávy, atesty
a doklady
dle zákona ć,.2211997 sb., o technických poŽadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, prohlášení o shodě, předepsané ochranné a bezpečnostnípomůcky
ve dvou vyhotoveních;

. zajištění(vyhotovení) a předání dokumentace skuteěného provedení stavby
věetně geodetického zaměřenídle metodického pokynu pro 2D dokumentaci skutečných
provedení staveb přiloŽeného v příloze SoD, předání objednateli ve třech originálech +

1x na CD a na lnstitut plánovánía rozvoje hl. m. Prahy (lPR Praha),
. zajĺštěnímístníhošetřenís DP HMP, ä.S. - autobusy, Na Bojišti 5, Praha 2'

DlR bude předán na DP HMP, a.s. - autobusy minimálně 20 dní před zahájením stavby,
oznámenína RoPlD o zahájeníprací15 dnípředem;

. uzavření smlouvy o dílo s PVK, a.s. na zajištěníochrany vodovodů a
kanalizací při realizaci opravy vozovky. V případě poškozenívodovodůa kanalizacíje
zhotovitel povinen uvést tyto vodovody a kanalizace na svůj náklad do původníhostavu
a provozovateli uhradit vznikléškody. Výměna stávajících kanalizačníchpoklopů za
nové bude provedena pouze při předání nových poklopů od PVK, a.s. (dodavat
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Smlouva o dílo ,,Modřanská SÚ, Praha 4, č.akce 13311"

provede výškovou úpravu pokloprl). objednatel nebude platit výměnu stávajících
poklopů za nové, pokud jsou v majetku jiného subjektu;

o týdně aktualizovaný popis stavby a jejího průběhu umĺstěný na www.tskas.cz;
. zajištěníukončeníakce u odd. informačního rozvoje a GlS předáním

geodetického zaměřenía projektové dokumentace skutecného provedení stavby.

3.1. Místo plnění je blíŽe specifikováno projektovou dokumentací.

3'2. Zhotovitel se zavazuje, Že si na své náklady zajistí novéPD _ Dlo dle připomínek
nového poŽadavku od příslušnéhosilničníhosprávního úřadu pro vydání DlRu na

zajištění ,,Modřanská SU, Praha 4, č.akce 13311'. Zhotovitel do 14 dnů od
podepsání SoD podá Žádost o DlR, která bude následně předána TDl.

3.3. Zhotovitel zajistí DlR (dopravně inŽenýrskérozhodnutĺ) od příslušnéhosilničního
správního úřadu, dodrŽí jeho podmínky a podmínky dopravní obsluŽnosti a uhradí
jakékoliv sankce za jeho porušení.

3.4. Zhotovitel prokazatelně seznámí příslušnýodbor dopravy MČPraha 4 s rozsahem

údrŽby a dopravním omezení.

3.5. V případě, że oprava komunikace nebude dokoněena v termínu dle DlRu, si

zhotovitel sám zajistí prodlouŽení (vydání) DlRu k řádnému dokončeníopravy
vozovky.

3.6. Zhotovitel si na vlastní náklady zajĺstízaŕízenístaveniŠtě,jeho vytýčenípříp.

projednání záborujeho plochy, zákresy stávajících inŽenýrských sítía jejich vytýcení.
PoŽadavky správců sítě bude zhotovitel respektovat.

3.7. Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečnéhoprovedení
stavby (DSPS) a veškerédoklady potřebné k řádnému dokončenístavby: nakládání
s odpady, výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny pouŽité

materiály, protokoly o materiálu předaném öi vyzvednutém ze skladu objednatele,
případně dalšízkoušky předepsané laboratoří objednatele.

3.8. osazení dopravního značeníbude provedeno odbornou firmou.

3.9. Zhotovitel zajistí dopracování projektové realizačnídokumentace.

3'10. Platné technické podmínky (TP TsK, a.s.) budou zhotovitelem při realizaci opravy

vozovky dodrŽeny.

3.11. Souöástí předání stavby bude měření plochy realizované opravy vozovky, věetně

vyznaěení bodů začátku a konce komunikace.

3.12. V případě hlukového měření zajišťovanéhozhotovitelem bude doloŽeno souhlasné
stanovisko od Hygĺenickéstanice hl. m. Prahy (dále jen ,,HsHMP')'

3.13. Zhotovitelzajistí případnéúpravy SSZ nutné pro realizaci stavby ve spolupľáci s odd.

telematických systémůobjednatele.

3.14' Zhotovitel se zavazuje, Že předloŽí při předání díla kontrolní zkoušky materiálů,
kterébyly na stavbě pouŽity, dále přejímací zkoušky hotovéúpravy provedené
zkušebnílaboratoří akreditovanou pro tento typ zkoušek. Dále zhotovitel předloŽí

naměřené hodnoty parametrůprovozní způsobilosti vozovky, eventuálně další
zkouŠkya měření, jak jsou uvedena v zadávací dokumentaci stavby. Všechna měření
parametrů provozńí żpůsobilosti vozovky budou prováděna podle platnýcn Čsru
736175 a736177 zaŕizenimi splňujícímipodmínky těchto norem.

3.15. Zhotovitel se zavazuje, Že předloŽí naměřené hodnoty parametrů provozní
způsobilosti vozovky, podélnou nerovnost povrchu vozovky profilometrem

s vyhodnocením mezinárodního indexu nerovnosti lRl. Dále předloŽí výsledky měření
drsnosti povrchu vozovky z hlediska součinitele podélného tření ( TRT ).
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Smlouva o dĺlo ,,Modřanská SÚ, Praha 4, č'akce 13311"

Ukončenístavbvie podmíněno dosaŽením hodnot

3.16.

3.17.

3.'18.

3.1 9.

3.20.

3.21.

. Výsledky přejímacíchzkoušek Živičnéúpravy ole Čstrln6121
o výsledky měřenípodélnénerovnosti profilometrem dle ČSN736'ĺ75 cl. B
o výsledky měření drsnosti povrchu vozovky z hlediska součinitele podélnéhotření

(rRr)
o podle tab. 16 csll zooĺz1 a tab. 17 ČsN736122
. u bodu 2 ve třídě 1 nebo 2 _ dle přílohy A ČSN736175
. u bodu 3 ve třídě 1 nebo 2 _ dle přílohy A ČsN736177

Dalšíměření uvedených parametrů provoznízpůsobilostĺvozovky budou provedena
Zhotovitelem před koncem záruě,ní doby. Přitom musí být dosaŽeny výsledky:
. nejvýše ve třídě 3

Pokud nebude dosaŽeno poŽadovaných hodnot, Zhotovitel je povinen na svůj
náklad provést úpravy, kterézajistí parametry provozní způsobilost.

Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s přísluŠnoudokumentací, rozhodnutími
a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění
stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci
zadávacího řizeni (,,nabídka").

Dílo je provedeno řádně v případě Úplného, bezvadného provedení vŠechstavebních
a montáŽních pracía konstrukcí vcetně dodávek potřebných materiálů, strojů
azařízenínezbytných pro řádné dokoncení díla, dále provedení všech činností
souvisejících s dodávkou stavebních a montáŽních prací, jejichŽ provedení je pro
řádné dokoncení díla nezbytné (např. zařízenístaveniště, bezpečnostíopatření
apod.)' a to v celém rozsahu zadání, kteý je Vymezen projektovou dokumentací,
určenýmistandardy a obecně technickými poŽadavky na výstavbu.

Všechny pouŽité materiály musí vyhovovat poŽadavkům kladeným na jejich jakost
a musí mít prohláŠenío shodě dle zákona c. 2211997 sb. Jakost dodávaných
materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních
prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností,prací
a dodávek obsaŽených v nabídce (výkazu výměr), nebo kterévyplývají ze zadávacích
podmĺnek zadávacího řízení(dále téŽ ,,výchozí dokumenty"), které tvoří nedílnou
součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněŽ činnosti,
práce a dodávky, kterénejsou ve výchozích dokumentech obsaŽeny, ale o kteých
zhotovitel věděĺ, nebo podle svých odborných znalostí a zkušenostívědět měl anebo
mohl, Že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díladanépovahy třeba, a to
i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto
ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úpĺnostpředané
příslušnédokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost
výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, poloŽkový
rozpočet, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení,projektová
dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.

Cena rovněŽ zahrnuje cenu za vypracování výrobní dokumentace, dokumentace
skutečnéhoprovedení stavby ve třech vyhotoveních vcetně geodetického zaměření,
na zařízenístaveniště, vodné, stočné,elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci
odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot ai. do skutecného skončení
díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zaŕízení,materiálŮ,
dodávek, náklady na případnédopravní značení,náklady na zřízení identifikační
tabule na staveništi a jakékoliv dalŠívýdaje potřebné pro realizaci zakázky.

NenĹli v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn anĺpovinen provést
jakoukoliv změnu dílabez písemnédohody s objednatelem ve formě písemn
dodatku.
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3.22' Zhotoviteljako odborník prohlašuje, Že se peölivě seznámil se zadáním objednatele,
rozsahem a povahou díla a přísluŠnédokumentace a Že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jinépodmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlaŠuje,
Že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla
nezbytné.

4. ÜÜtsA PŁtl I

4.1.

4.2.

4.3.

4.4

4.5

4.6

4.7

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: max. do 3'l.08.2020
zahájení p|nění: po zveřejnění SoD v registru smluv v

závislosti na vydaném DlRu.

zahĄení realizace stavebních prací:v souladu s termínem uvedeným v pravomocném
DIR

lhůta pro provedenístavebníchprací: - 215 kalendářních dní (zhotovitel doplní
pocet) od zahájení realizace stavebních prací.

Realizace stavebních orací proběhne po etapách:

. etäPa l: Branický most - Ledařská

. etapa ll: úsek Ledařská - Branická

K předání staveniště objednatel vyzve objednatel nejpozději 5 pracovních dnůpřed
datem předání staveniště. Zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou
součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno V rozsahu určenémv projektové
dokumentaci a dohodou stran. objednatelje oprávněn předávat zhotoviteli staveniště
po částech, a to i s ohledem nazachování svého provozu.

V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů,kterénevznikly
jednáním, opomenutím případně nečinnostízhotovitele (např' vyššímoc ci nepříznivé
počasí),můŽebýt posunut nĄzazšítermín dokonÖení díla. V případě prodlouŽení
termínu dokončenídílamusí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné
podmínky budou vyŽadovat (např' poŽadavek odboru dopravních agend MHMP,
Policie CR, správců sÍtíatd.). Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí, neboť je
srozuměn s tím, Že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a
jinépodmínky.

Zkrácení lhŮty plnění při dodrŽení veškerých technologických postupů je moŽné.

Za úcelem dosaŽení maximální efektivity a rychlosti prováděných prací, které
vyŽadují omezení provozu, zhotovitel zajistí, aby práce probíhaly ve třísměnném
pracovním reŽimu. Této podmínce odpovídá i přiloŽený harmonogram provádění
prací.

t CENA * LA

5.1 Cena díla byĺa stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele
vč.smluvního poloŽkového rozpočtu (příloha č.1 smlouvy), podané v zadávacím
řizení dle zákona ě. 13412016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, vplatném znění,
a činí:
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Cena celkem

Cena bez DPH

DPH 21 Yo: ....,

Cena s DPH ...

62 950 000,04 Kc

13 219 500,00 Kč

76 169 500'05 Kč

5.2

5.3.

5.4.

5.5

5.6.

5.7

5.8.

Podrobná specifĺkace ceny je uvedena v příloze PoloŽkový rozpočet

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy.
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude
v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné
v době vzniku zdanitelného plnění.

Cena obsahuje veškerénáklady zhotovitele nutné k úplnéa řádné realizaci díla
a předpokládaný vývoj cen Ve stavebnictvi aŽ do konce jejíplatnosti, rovněŽ obsahuje
ipředpokládaný vývoj kuzůčeskékoruny k zahraničnímměnám aŽ do konce její
platnosti. Cena obsahuje i vedlejšínáklady související s umístěnímstavby, zařízením
staveniště a také ostatní náklady souvisejícísplněním podmínek zadávacího řízení.

V případě, Že dojde k prodlení s předáním díla z důvodůleŽícíchna straně
zhotovitele, je tato cena neměnná aŻ do doby skutečnéhoukončenídíla.

Cenu lze změnit pouze v případě, Že:

a) objednatel poŽaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

b) objednatel poŽaduje vypustit některé práce z předmětu díla,

c) při realizaci se zjistí skutečnosti' kterénebyly v době podpisu smlouvy známy
a dodavatelje nezavinil ani nemohl předvídat a majívliv na cenu díla,

d) při realizaci se zjistí skuteönostĺ odlišnéod příslušnédokumentace (např.

neodpovídaj ícígeologické údaje apod.).

Případąévícepráce musí být písemně odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být
uzavřen dodatek. V takovém případě zhot'ovitel ocení veškeréčinnosti v poloŽkovém
rozpočtu dle jednotkových cen pouŽitých v poloŽkovém rozpoětu, který je přílohou
tétosmlouvy. Tam, kde nelze pouŽít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní
jednotkové ceny dle cenové soustavy vydanéspolecností URs PRAHA, a.s. pro to
období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném
postupu.

Pokud zhotovitel nedodrŽí tento postup, má se za to, Že práce a dodávky jím
reaĺizovanébyly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

Cena díla bude sníŽena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem
vyŽadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen
uvedených v poloŽkovém rozpoětu, ktený je přílohou tétosmlouvy' Případné
méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musío nich být uzavřen dodatek.

Veškerézměny závazkŮ z této smlouvy jsou podmíněny dodrŽením náleŽitostí
daných s 222 zákona č,'134ĺ2016 Sb', o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.

S" PLATEBNI PODMINKY

Úhrada ceny dílabude realizována objednatelem na základě faktur (dílčíchdaňových
dokladů). Dĺlčífaktury (daňovédoklady) budou vystavovány za kalendářní měsíce na
základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem
a odsouhlasených technickým dozorem objednatele (,,TD"). Faktura musí být
vystavena k poslednímu dni příslušnéhokalendářního měsíce, který je zároveřl dne

6.1

uznatelného zdanitelného plnění
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6.2. Zhotovitel s fakturou (dílčímdaňovým dokladem) včetně soupisu prací (výkazu
výměr) předloŽí i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude
v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls programu MS Excel čijiném otevřeném
tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č'.16912016 sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a sluŽeb s výkazem výměr Členěnísoupisu prací (výkazu výměr)
přiloŽeného k faktuře musí odpovídat soupisu prací (výkazu výměr) z nabídky
zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.

6.3. Zhotovitel musí předloŽit dílčífaktury nejpozději do 7 dne měsíce následujícĺhopo
měsíci uskuteěnitelného zdanitelného plnění, konečnoufakturu musí zhotovitel
předloŽit nejpozdějido 15 dnůpo ukončenípřejímacíhorizeni doloŽeného protokolem
o předání a převzetĺ díla podepsaným oběma smluvními stranami.

6.4. objednatel je ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve
smyslu uplatnění přenesené daňové povĺnnosti dle zákona ć,' 235ĺ2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění'

6'5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat aŽ do výše 90 % z celkovéceny dĺla. Pozastávku
ve výši 10% uvolní objednatel aŽ po konečnémpřevzetí prací, na základé protokolu
o předání a převzetí díla a po odstranění všech vad a nedodělků, a to včetně těch,
které nebrání řádnému użívánídíla'

6.6. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí30dníode dne jejich doručeníobjednateli.

6.7. Veškerédaňové doklady (faktury) jsou uhrazeny dnem odepsání přĺslušnéěástky
z účtuobjednatele. Platba bude provedena na účetzhotovitele uvedený na faktuře.

6.8. Veškeréúčetnídoklady musí obsahovat náleŽĺtosti daňového dokladu a náleŽitosti
uvedené v této smlouvě, případně i dalšínáleŽitosti, jejichŽ poŽadavek objednatel
pÍsemně sdělí zhotoviteli po podpisu tétosmlouvy. V případě, Že účetnídoklady
nebudou obsahovat poŽadované náleŽitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět
k doplnění, lhůtasplatnosti počneběŽet znovu od doručenířádně opraveného
dokladu.

6.9. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůčiobjednateli ztéto smlouvy je
moŽné jen na základě předchozího písemnéhosouhlasu objednate|e, jinak je takové
postoupení nebo zastavení pohledávky neúčĺnné.

6.10. Zhotovitelje povinen s poslední fakturou zaslat vyplněnou tabulku aktĺvace HlM, která
je nedílnou přílohou této smlouvy. V tabulce budou vyplněny pouze poloŽky týkajícĺ
se dané stavby v Kčs DPH.

l, ĐlFłYtrd!.{l5lĹ

7.1 Prostor staveniště je vymezen příslušnoudokumentací. Pokud bude zhotovitel
potřebovat pro realizaci díla prostor větší,zajistí si jej na vlastní náklady.

Vytýceníobvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítíapod.
zajistí zhotovitel jako soucást díla.

Zaŕízenístaveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami,
projektovou dokumentací předanou objednatelem a s poŽadavky objednatele.

Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotovĺteli
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výšeuvedených dokladů není
zhotoviteĺ povinen staveniště převzít.

Nejpozději přĺ předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou
projektovou dokumentaci. objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost
předané příslušnédokumentace.

7.2

7.3

7.4

7.5
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7.6. Zhotovitel se zavazuje, udrŽovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek
a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnýmipředpisy.

7.7. Zhotovitel je povinen dodrŽovat veškeréplatné technické a právní předpisy, týkající
se zajištěníbezpečnostia ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických
zařÍzeni, poŽární ochrany apod.

7.8. Zhotovitel se zavazu1e vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně
zpŮsobilé a řádně proškoĺenév předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečnostípráce a soustavnou
kontrolu na pracovišti.

7.10. Zhotovitel nebude bez písemnéhosouhlasu pouŽívat zaŕízeníobjednatele a naopak.

7.11' V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele čijeho poddodavatele vyšetří
a sepíšezhotovitel záznam o jeho pracovním urazu a seznámí bezpečnostního
technika objednatele s výsledky šetření.

7 '12. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zaŕízenia bezpečnosti
provozu se povaŽuje za neplnění povinnostízhotovitele podle smlouvy o dílo.

7.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostateöným předstihem o pohybu
jiných osob neŽ zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatelje oprávněn tento
pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky
případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby,
jejichŽ pohyb na staveništi zhotovitel vyŽaduje.

7 '14' Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnůpo předání a převzetí celého díla objednatelem.
Za vyklizené se povaŽuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistota uvedené do
stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu
původního.

7 '15' Zhotovitel se zavazuje, Že v případě, Že budou stavební práce na urěité cásti
staveniště přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu dílapřed poškozením klimatickými
vlivy' V případě' Že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu
odstranit na vlastní náklady.

7.16. Zhotovitel je povinen pro svépracovníky a na svénáklady zabezpečit na staveništi
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej pouŽívali.

8. P**vÄ*ří{3 3iLÄ

8.1 ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen véststavební deník v souladu s ust.

s 157 zákona ě. 183/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění, a zapĺsovat do něho veškeréskuteinosti rozhodné pro
plnění této smlouvy.

Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro
oprávněné zástupce objednatele a případnéhokoordinátora BOZP stavby, a to kaŽdý
den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.

TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud
TD provádí objednatel.

Zhotovitel má povin'nost umoŽnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně
výkon činnosti koordinátora bezpeönosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
pokud to stanoví platné a účinnéprávní předpisy. Zároveň je zhotovitel povĺnen
zajistit pro výkon těchto činnostíodpovídajícízázemi v rámci staveniště.

TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodrŽování projektu, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky
zjištěnév průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit

8.2

8.3

8.5
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stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad' Zhotovitel je povinen činit

neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, Že

zhôtovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, pouŽije objednatel

sankčníopatření uvedenév ćl. 12.

8'6. Případnézměny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně

odsouhlaseny TD objednatele.

8.7 ' Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovacíprotokoly, faktury a případné

soupisy oôoateen1ych stavebních pracía méněprací i v elektronické podobě ve

formátech pouŽitých u jednotlivých výkazů v nabídce.

8.8. Zhotovitel je povinen veškerý nepouŽitelný materiál, kteý vznikl při realizaci díla,

zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázattoto objednateli, a to i v případě,

Źe by skutečnýóojem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu

výměr. Pokud-bude muset zhotovitel odstranit od|išnémnoŽství materiálu, neŽ bylo

stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho

přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen pouŽitých v poloŽkovém

rozpo8tu, kteý je přílohou této smlouvy. V případě, Že zhotovitel můŽečást materiálu,

kteý je dle pŕojektu označen jako nepouŽitetný a u kterého v poloŽkovém rozpočtu,

který je přílohou této smlouvy, ocenil jeho vytěŽení, manipulaci s ním, jeho odvoz

a pôplatry za uloŽeni na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona o

odpadecń, vyuŽít ať uŽ při stávajícístavební nebo jinéstavební akci, provede v rámci

konečnéfakiurace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace
předloŽí objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí bý"t taktéŽ v souladu

s ustanovenímičI. 5.

8'9. V průběhu provádění díIase budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit

objednatel nebo jím určená osoba a jichŽ se zúčastníobjednatel, zhotovitel

a ób;eonatelem určenýTD, případně autorský dozor, případně jiné osoby určené

obje-dnatelem. Zápisy z kontrolních dnŮ zajišťujeobjednatel nebo jím určená osoba.

Součástíkontrolních dnůbude průběŽně projednáván postup realizace stavebních
' prací, vcetně jejich dopadu na omezenĺ výroby a jejich přípustnost. Závěry

uskuteiněńé na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit

ustanovení smlouvy, mohou však slouŽit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na

základě poŽadavku objednatele uěiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního

dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předloŽit písemnou zprávu o postupu

prací v rozsahu určenémobjednatelem.

8.1o. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k doěasnému zastavení provádění

díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má

zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění

díla, a pokud nedojde k jinédohodě, pak platí, Že má zhotovitel právo na změnu

termínu'dokončenístavbyo dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD

objednatele doiasně zastaveno.

8.11. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření pracía konstrukcí,

které v dalŠímpracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj.

zejména pokládka jednotlivých podkladních vrstev konstrukce komunikace, rozvodůa

ka-belůpřed záhozem čizakrytím, veškeréizolace, injektáŽe, jakoż i dalším
předepsaným zkouškám, a to nejméně 5 pracovních dnů předem' Ke kontrole

zakývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloŽí zhotovitel veškeré

výstěory
-
o proveđenýchzkouškách pracĺ, důkazy o jakosti pouŽitých materiálů

p_ouŽityóh pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude

doklađováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud

se objednatel nedostaví, pokraěuje zhotovitel v pracích na díle a případnéodkrytí

proveáe na náklady objednatele. Pokud je při dodatečnémodkrytí zřejmé, Že práce či

konstrukce byly pŕovedeny vadně, hradí náklady na dodateěné odkrytí zhotovitel.

Před zakrytímčiznepřístupněnímpořídízhotovitel fotografickou dokumentaci nebo

videozáznam zakývaných částív rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je
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bez zbytečnéhoodkladu objednateli. Zhotovitel je povinen účastnitse přejímek
zakrytých konstrukcí a všech zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen
zástupcem poddodavatele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek
zajistit příslušnounormu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí.

Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedenía inŽenýrských sítí
dotcených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit
zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická
zaměření, která nejpozději při protokolárním předánídíla předá objednateli.

ZjistĹli zhotovitel při provádění díla skryté překáŽky bránícířádnému provádění díla,
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout dalšípostup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost
realizace vyŽadovaných prací, v případě, ie tak neučiní,nese jako odborná fĺrma
veškerénáklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, Że
zhotovitel navrhuje změnu projektového řešeníz jakéhokoli důvodu, je povinen udělat
to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vŽdy uvedeno zdůvodnění
navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele' Součástí
navrhované změny vŽdy bude i vyčíslenípředpokládaného cenového rozdílu (dalších,
např. časovýchnároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení.Povinnou součástí
kaŽdého návrhu změny je i výslovnésdělení zhotovitele, v čemnevhodnost
vyŽadovaného řešeníspočívá,zejména jaké konkrétníustanovení příslušné
technické normy čijiného technického čiprávního předpisu je projektovým řešením
porušeno.

Pokud cinnostízhotovitele dojde ke způsobeníškody objednateli nebo třetím osobám
v dŮsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajícíchze zákona,
technických čijiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději
do 14 dnůod oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a nenĹli to
moŽné, škodu finančně nahradit.

Vznikne-li v průběhu provádění dílanutnost působeníkoordinátoraB3ZP, podle části
třetí zákona 309/2006 Sb., o zajištěnídalšíchpodmínek bezpečnosti a ochrany zdravÍ
při práci, v platném znění, resp. podle jeho prováděcích předpisů, aniŽ by tato
skutečnost jiŽ vyplývala ze skutečnostíznámých objednate|i před zahájením díla, je
zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. objednatel je
povinen v takovém případě jmenovat koordinátora BOZP.

objednatel mŮŽe rozhodnout, Že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy,
kdyŽ právní předpisy jeho působenínevyŽadují.

Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem
určen,plnou součinnost ve smyslu zákona č'309/2006 sb. a jeho prováděcích
předpisů'

Zhotovitel prohlašuje, Že před zahájením stavebních prací uskutečníveškeréúkony
nutné pro zjištěnískrytých překáŽek pro provedení dĺla, jimiŽ jsou myšleny zejména
kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, Že staveniště umoŽňuje pĺovedení
díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, Że před zahájením
stavebních prací provede kontrolu výpoctůpro návrh některých částídíla,
překontroluje Údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeréposkytnuté podklady
vzájemně porovná a ověřĺjejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad
a nedostatků včetněnávrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla
zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčenaodpovědnost objednatele
za správnost a Úplnost projektové dokumentace.

Součástíplnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či
jeho cásti je organizace, provedení a doloŽeníúspěšnýchvýsledků potřebných
individuálních, komplexních, garanöních zkoušek dílaa dodrŽování poŽadavk
orgánŮ státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů přísluŠnýchke kontrol
staveb.

8.12.

8.1 3.

8.14.

8.1 5.

8.1 6.

8.17.

8.1 8.

8.'19.

8.20.
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B.21' Všechny povrchy, konstrukce, zařizovaci předměty, součásti vnitřního vybavení,
venkovní plochy apod. poškozenév důsledku stavební činnosti uvede zhotovĺtel před
odevzdáním díla objednateli do původníhostavu, v případě jejich zničeníjezhotovĺtel
povinen nahľadit je novými.

8'22. Stavbyvedoucím je lng. Václav Bohatý, bohatv@silniceoroup.com,737 211 864. Tato
osoba musí osobně při realizací díla vykonávat funkci stavbyvedoucího. Pokud
v průběhu provádění díladojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel
povinen tuto skutečnost oznámit písemně objednateli a to před zahájením působení
nového stavbyvedoucího na stavbě. Nový stavbyvedoucí musí splňovat minimální
kvalifikačnípoŽadavky kladené na stavbyvedoucího obsaŽené v zadávací
dokumentaci k zadávacímu ŕízení'Stavbyvedoucí je na poŽádání objednate|e
povinen prokázat svoji totoŽnost.

8.23. Zhotovitel prohlašuje, Že

8.24.

8.25.

je schopen zajistit dostatečnémnoŽství asfaltových směsí nutných k realizaci veřejné
zakázky v době jejího plnění, neboť má smluvně zajištěnou dodávku asfaltových
směsí pro realizaci veřejné zakázky, coŽ dokládá smlouvou o budoucí spolupráci,
přičemŽ tuto smlouvu o budoucí spolupráci přikládá jako přĺlohu k tétosmlouvě.

Vzhledem k výšeuvedenému prohlášenív čl.8.odst. 8.23. této smlouvy zhotovitel
dokládá plán dopravní trasy s detailním rozpisem časŮ a průměrnérychlosti vozidla
přepravujícího poŽadovanou asfaltovou směs, aby mohl objednatel prověřit reálnost
dojezdové vzdálenosti a kvalitu dováŽené směsi na staveniště, v souladu
s relevantními technickými normami TKP 7. objednatel si vyhrazuje právo kaŽdou
z doloŽených obaloven uvedených zhotovitelem prověřit oddělením laboratoře
objednatele.

Zhotovitel zajistí informování o omezení provozu na příslušnémúseku komunikace v
souvislosti s jímprováděnými pracemi, a to formou informaěních tabulí s uvedením
počátku a konce trvání prací, kteréomezení provozu způsobují.Tyto lnformativní
tabule dle manuálu Komunikačnístrategie MHMP ze dne 18.9.2018 budou mít
schválený rozměr a jednotný vzhled a budou umístěny na sloupku s reflexními
červeno bílými prvky. Zhotovitelje povinen tyto tabule zajistit v dostateěném mnoŽství
(minimálně dvou) dle délkyúseku a významu komunikace k informování veřejnosti o
připravovaném dopravním omezení s dostatečným předstihem před zahájením prací
(ideálně 7 dní předem). Přesné umístěnítabulí bude součástídopravně inŽenýrského
opatření (Dlo)' které je součástíŽádosti o dopravně inŽenýrskérozhodnutí (DlR). Po
ukončeníomezení provozu, nejpozdějĺ však v den předání díla, je zhotovitel povinen
tyto tabule demontovat. V případě změny doby trvání prací je zhotovĺtel povinen
zajistit aktualizaci na tabuli uváděných údajů,a to neprodleně od okamŽiku, co bude
změna doby trvání praci známa. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za dodrŽení
veškeých zákonných postupů při umĺsťovánÍtěchto informačních tabulí.

I LA

9.1 Zhotovitel Vyzve nejméně 5 pracovních dnůpřed termínem dokončenídíla
objednatele k předání a převzetí díla.Podmínkou předání a převzetí díla
objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle
čl.9.5. Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a
nedodělků. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se
zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichŽ jeden
obdrŽí objednatel a jeden zhotovitel

Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat TD, autorský dozor, veške
dotčenéorgány a jinéosoby, které určíobjednatel zápisem do stavebního deníku.
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9'3' objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dÍlo i s ojedinělými drobnýmivadami a nedodělky, kterésamy o sobě ani v'e spojení s jinýńi ń"Ĺranĺ řádnémua bezpečnémuuŽívánípředmětu díla. Pokud objeánatel v tätovem případě dílopřevezme,
.
je. zhotoviteĺ povinen drobnévady nebo nedodělky odstranĺt

v dohodnutých lhůtách.

9'4' Kzahájení přejímacího ŕízeníjezhotovĺtel povinen předloŽit zejména:
- stavebnídeník

- atesty poużitých materiálů a doklady o provedených zkouškách
- souhlasy vlastnĺkůčisprávců inŽenýrských sítísezáhozem
- dokumentaci skutečnéhoprovedenĺ stavby čijejíchčástíve třech vyhotovenĺch

včetně geodetického zaměření ' Zhotovit-el pŕeoa 2 paré rĎi. żnotovitel dáledokumentaci předá objednateli, resp. jeho odd. info.
'rozvo;e

ólśdokumentacĺ
skutečnéhoprovedení stavby a-př99 łinalnĺpřejímkou objádn;t;li fiDl) předá
orĺgináldokladu kompletně ukonceného dokladu "bznámenŕo ułóń8enĺpŕ"äi,l--

- geodetické zaměřenískutečnéhostavu vcetně dokladu o předání lPR Praha
- prohláŠenĺo shodě

- doklady o likvidaci odpadŮ

- změnové listy

_ dokumenłaci skutečnéhoprovedenĺ stavby čijejíchčástíve třech vyhotoveních av digitální podobě

- dalšídoklady, kterébude v souvislosti s kolaudačnímřízenír(příp' předčasným
uŽíváním)..poŽadovat zejména stavební úřad, Policig ČŔ'-ji-jiny úcastník
kolaudačního řízení.

9'5' Předávací řízeníje zahájeno kontrolou dokladové cásti, kterou předá zhotovitelv originálech,. s očíslovánímjednotlĺvých dokladůa jejĺch ĺplnýń seznamem.Zhotovĺtel jako součást dokladovéčästĺpředloŽĹ i ooěma stranämi podepsanépředávací protokoly z přejímek jednotlivých poddodávet, veetne soupisu vad anedoděĺkůz těchto přejímek. Doba, kterou-posŕytne zhotoviiel oĹjáonat"li t" kontroleÚplnosti dokladovéčásti je jeden pracovníäen. V případě předloŽení neúplnédokladové doku.mentace Vyzve objednatel zhotovitele k jejímu'oápl'onĺ a vlastnípředávací ŕízenÍbude zahájeno V náhradním termínu po-1ě1ĺm ooplncnĺ. Minimálnídoba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele
'ke'käntrolá'-práoavane

eastĺdíla azpracování soupisu vad a nedodělků, je 6 pracovnĺch dnŮ.
9'6' Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci oboustran' Podpis předávacĺho protokolu je datem předání ve smyslu űstanovenĺ cl.4.1.a 12'1. tétosmlouvy. - -"''

9'7' o předání a převzetídílabude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedenyvady a nedodělky dle čl.9.3. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizenístaveniště apod.

9'8' V případě dohody stran, je moŽné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčníchčástech.

9'9' Zhotovitel je oprávněn za účelemzajištěnírealizace předmětu díla v termínechstanovených touto smlouvou provést dílo prostŕednictvĺm .uy.r, dalšíchpoddodavatelů., a to- vyjma p|ací_ vyloucených z poddodavatelského systémuv souladu s ustanovením $ 105 odst. 2 zAkona č)'.13412016 Sb., o zadávání veřejnýchzakázek, v platném znění, a specifikovaných v zadávací dokumentáĹi. üprĺpadc, zeby zhotovitel hodlal provéstzměnu v seznamu poddodavatelů prädloŽeneno
v nabídce, je povinen o tom písemně informovat objednatele, kteý j
v odůvodněných přĺpadech oprávněn nového poddodávatele odmítnout.
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9.1 0. Ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím
ŕízeníkvalifikaci, můżedojít jen ve výjimečnýchpřípadech se souhlasem objednatele,
nový poddodavatel musí splňovat minimálně ty kvalifikacní předpoklady, jako původní
poddodavatel prokázal v rámci zadávacího ŕízení.

Má-li být ěást díla realizována prostřednictvím poddodavatele, kteý za zhotovitele
prokázal určitoučást kvalĺfikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom
rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci.

9.11

1ü. ZÄRUcNi
=**íijElNdY

10.1. Záruění doba díla je dohodnuta na 60 měsícůna stavební částa 36 měsícůna

vodorovné dopravní značen í.

Zárucní doba počínáběżetdnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivéčásti díla

v případě převzetídíla po ěástech.

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá poŽadavkům uvedeným ve smlouvě
o dílo, příslušnýmcsN' TKP nebo jiné dokumentaci, vztahujícíse k provedení díla.

10.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly
v záruění době. Za vady díla, kterése projevily po záručnídobě, odpovídá zhotovitel
v případě, Že jejich přícinou bylo porušenípovinností zhotovitele. Zhotovitel
neodpovídá za vady způsobenénesprávným provozováním díla, jeho poškozením
Živelnou událostí nebo třetí osobou.

10'4. objednatel je povinen zjištěnévady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14
pracovních dnůode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis
vady, jak se projevuje, zda poŽaduje vadu odstranit nebo zda poŽaduje financní
náhradu.

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnŮ ode dne doručení
písemnéhooznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě
havárie bránícíplynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním
vady bezodkladně, t1' do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou
jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratŠímtermínu,
nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu
omezujícíprovoz (výrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin
od nahlášení' JestliŽe zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je

objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí
osoby. objednatel je povinen umoŽnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je
povinen nastoupit k odstraněnívady i v případě, Že reklamaci neuznává.

10.6. oznámení o ukoněení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli
provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou
záruku ve stejné délce jako je uvedena včl. 'l0.1. tétosmlouvy, která počínáběŽet
dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními
stranami a ostatními úcastníkyŕízenío předání a převzetí opravy.

11. oĐPoVEDľ\jĐST uÄ sl{Đ*1j

11.1' Nebezpeií škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu aŽ do dne
předání a převzetí díla.

11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpŮsobit únik
ropných, toxických cijiných škodlivých látek na stavbě.
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11.3. Zhotovitelje povinen nahradit objednateli V plné výŠiškodu, která vznikla při realizaci
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušenípovinností a závazkŮ zhotovitele dle
tétosmlouvy.

11'4. Zhotovitel prohlašuje, žemá ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu,
týkajícíse pojištění jeho odpovědnosti za Škodyzpůsobenéjeho činnostíjakoŽto
zhotovitele včetně możnýchškod způsobených jeho pracovníky čispolupracujícími
osobamĺ, a to do výše minimálně 50 mi|ionů Kč.Zhotovitel se zavazĄe, Že bude po
celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloŽí pojistnou smlouvu objednateli na
vyžádání.

11.5. Zhotovitel tímto prohlaŠuje,Że je odpovědný za vzniklou škodu vdůsledku
neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodrŽení těchto smluvních podmínek,
a to zejména nedodrŽení termínu dokončenídíla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit
objednateli škodu rovnajícíse výši neproplacené dotace z důvodu nedodrŽení
smluvních podmínek ze strany zhotovite|e. ostatní nároky na náhradu škody či
sankce zŮstávají nedotčeny'

12. S*.3t=*=

V případě nedodrŽení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 vio z ceny díla za kaŽdý i započatý den
prodlení.

Zhotovitel se zavazuje, Že v případě nedodrŽení termínu vyklizenía vyciŠtění
staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dílaza kaŽdý i jen
započ,atý den prodlen í.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodrŽení termínu k odstranění vady uvedené
v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč
za każdou jednotlivou vadu a kaŽdý i jen započatý den prodlení.

V případě, Že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit
Úrok z prodlení ve výŠi0,1 yo z fakturované částky za kaŽdý i jen započatý den
prodlení.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kčv případě porušení
povinností vyplývajícíchz bezpečnosti a ochrany zdravÍ při práci, a to za kaŽdé
jednotlivé poruŠení.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášenéreklamace Ve sjednaném
termínu, je zhotovitel povinen zapĺatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kčza
kaŽdou reklamovanou vadu aza kaŽdý započ,atý den prodlení, vpřípadě havárie
smluvní pokutu ve výŠi10.000 Kč,za kaŽdou reklamovanou vadu (havárii) a za każdý
započ,atý den prod len í.

JestliŽe zhotovitel i přes písemnéupozornění objednatele pokraěuje ve stavebních
pracích V rozporu se svými povinnostmi ěi zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kć, za každý takový případ.

Vpřípadě porušeníustanovení včl.7.16. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kčza kaidé porušení(doloŽené např.
fotodokumentací).

V případě porušeníustanovení v él.8.22' nebo 9.9. smlouvy je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kě, zakaŻdé poruŠení.

V případě, Że závazek provést dílo zanikne před řádným ukončenímdíla, nezanikají
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějšímporuŠenímpovinnostÍ. Zánik
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu
za prodlení s plněním ci s plněním ze záruky za odstranění vad.
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12.11' Smluvní pokuty se nezapočítávajína náhradu případně vzniklé škody.

12.12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítatproti pohledávce zhotovitele.

12.13. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnůpo obdrŽení daňového dokladu
(faktury) s vyčíslenímsmluvní pokuty.

Ť3- ODSTOUPENĺoDSMLÜU1ŕí

13.1. Za podstatné porušenísmlouvy dle $ 2002 a násl. občanskéhozákoníku, při kterém
je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se povaŽuje zejména:

a) vady díĺajiŽ v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,

b) prodlenízhotovitele se zahájením stavby o více neŽ 10 dnů

c) prodlenízhotovitele s dokončenímdíla o více neŽ 30 dnů,

d) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona ö,. 182ĺ2006 Sb., insolvenčního zákona, v
platném znění

e) vstup zhotovitele do likvidace,

f) porušování předpisů bezpecnosti práce a technických zařízení,v případě, Že byl
zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhť'tě

nezjednal nápravu,

g) nedodrŽování povinnosti stanovené v odst. 11.4. tétosmlouvy.

13.2. Úeinry odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručeníoznámení o odstoupení
druhé straně smlouvy.

lé

==Těli*1=ł=#

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem čistátními orgány budou
probíhat v českémjazyce. Veškerédoklady o stavbě, pouŽitých materiálech
a konstrukcích předávané objednateli budou v českémjazyce.

Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanýmidodatky, podepsanými oběma smluvními
stranami.

Tuto smlouvu je moŽno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

objednatel mŮŽe smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíčnívýpovědní
lhůtou, která zaěÍná běŽet prvním dnem kalendářního měsíce následujícíhopo
kalendářním měsíci, v němŽ byla výpověd'doručena zhotoviteli.

Pro případ zániku závazku před řádným ukoněením díla je zhotovitel povinen ihned
předat objednateli nedokončenédílo včetně věcí, které opatřil a které jsou souěástí
dílaa uhradit případně vzniklou škodu. objednatelje povinen uhradit zhotoviteli cenu
věcí, kteréopatřil a kterése staly souěástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve
které upravívzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti
vyplývajícíz tétosmlouvy třetí osobě.

Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek
neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, Že se kterékoliv ustanovenítétosmlouvy
stane neúčinnýmnebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného
odkladu nahradit takovéustanovení novým.

V případě, Že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo jej
převzetí znemoŽní, se má zato,Že písemnost byla doručena.
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14.9. Smlouva se řídíčeskýmprávním řádem. obě strany se dohodly, Že pro neupravené
vztahy plynoucíz tétosmlouvy platí příslušná ustanovení obcanškéhozákoníku

14.10' osoby podepisujícítuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění
zastupovat smluvn ístranu.

14.11' Smluvní strany se dohodly, żepřípadnéspory budou přednostně řeŠenydohodou.
V případě, Že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně přísluŠným
soudem.

14.12' Zhotovitel je na základě $ 2e) zákona č,'32oĺ2oo1 Sb., o financní kontrole, v platném
znění osobou povinnou spolupůsobĺtpři výkonu finančníkontroly. Zhotovitel je
v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.

14.13' Smluvní strany prohlašují,Że żádná informace uvedená v této smlouvě není
předmětem obchodního tajemství ve smyslu s 5o4 obcanského zákoníku.

14.14' Smluvní strany vysloveně souhlasí s tím, aby tato smlouvy byla uvedena v Centrální
evidenci smluv vedené Technickou správou komunikací hl. m' Prahy, a. s. (CES
TsK), která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlôuvy, číselné
označenítétosmlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnostĺod/do a dáĺe vlastnítext
smlouvy.

14.15. Smluvní strany výslovně sjednávají, Že uveřejnění tétosmlouvy v registru smluv dle
zákona č'34012015 sb., o zvláŠtníchpodmínkách účinnośtinełten7cn smluV,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném
zněn í,zajistí objednatel.

14.16. obě strany smlouvy prohlaŠují,Že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasía Že
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle,piosté omylů.

14.17 ' Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichŽ kaŽdý má platnost
originálu, objednatel obdrží2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy

14.18. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti'dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

14.1g. Zhotovitel neposkytne Žádné informace týkajícíse prováděného díla dalŠímosobám,
s výjimkou oprávněných zástupců objednatele.

14.20' Kaidá ze smluvních stran potvrzuje, Že při sjednávání této smlouvy postupovala
cestně a transparentně a současně se zavazuje, Že takto bude postupovät i při plnění
tétosmlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.Smluvní sträny potvrzují, Že
se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen ,,CcP,,),
které jsou uveřejněny na webových stránkách objednafele zejména s Kod"exem CCP,
a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodrŽovat. Každá ze
smĺuvníchstran se zavazuje, Že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo
důvodnépodezření na spáchání trestného činuei ł 1erlo spáchání, t;. tak, aby
kterékoĺize smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č,'
418ĺ2011 sb., nebo nevznikla trestníodpovědnost jednajícíchosob podle zák' ć'
40t2009.

14.21. Nedílnou soucástí tétosmlouvy jsou přílohy:

- poloŽkový rozpočet;
- finančnía časový harmonogram;
- seznam poddodavatelů;
- Manuál hospodaření s vybouraným materiálem;
- Smlouva o budoucĺ spolupráci
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Plán dopravní trasy, po kterébude zajiŠt'ovatvčasnoudodávku potřebného
mnoŽství asfaltových směsí na staveniště
Metodický pokyn pro 2D dokumentaci skutečných provedení staveb
Tabulka aktivace HIM
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SILNICE GROUP a.s.
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ZNAKON, a. s.

ZNAKON, a.s

3 0. 09. 2019
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REKAPITULACE STAVBY

l.etapa cena bez DPH v CZK 23 2I4 7L0,84

cenasDPHvCZK 28 089 800,12

ll.eta pa cena bez DPH v CZK 39 735 289,20

cenasDPHvCZK 48 079 699,93

cELKovÁ crNA cena bez DPH v CZK 62 950 000,04

cenasDPHvCZK 76 169 500,05


