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1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje, na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze
dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovi te l : OHL ŽS, a.s.

Spisová značka: B 695 vedená u Krajského soudu v Brně

Se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46342796
DIČ: CZ 46342796

Zastoupený: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a
Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva,
zastoupeni na základě plné moci ze dne 26. 4. 2019 Ing.
Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M - Morava,
Oblastní zastoupení Olomouc, Tovačovského 22, 772 00
Olomouc

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
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tuto smlouvu o dílo: 

I. 
PREAMBULE 

 
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele vybrána jako 
nabídka nejvhodnější.  

 
II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu  
a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem: 

 
„SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Interní pavilon“ 

 (dále jen „dílo“) 

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu 
za jeho provedení. 
 

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele  
č. zakázky dle profilu zadavatele (Objednatele) ID VZ0067922, Zadávací 
dokumentací Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 19. 7. 2019.  
 

3. Dílo bude dále provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace 
„SMN a.s. – o.z. Nemocnice Šternberk – Interní pavilon“, kterou zpracovala 
společnost Adam Rujbr Architects s.r.o., IČO: 26920522, se sídlem Srbská 22, 
612 00 Brno. 

 
4. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací před podpisem této 

smlouvy seznámil.  
 
5. Místem plnění díla je Nemocniční areál SMN a.s. – o. z. Šternberk, Jívavská 20, 

785 01 Šternberk, k. ú. Šternberk – pozemky parc. č. 1783/1, č. 1768, č. 1788, č. 
1784, č. 1772, č. 1776, č. 1769, č. 1783/5, č. 1771, č. 1763, č. 1789/2,  
č. 1762/2, č. 1773, č. 1778 a č. 1954.  

 
Předmětem díla je stavba nového pavilonu interny v severní části areálu 
šternberské nemocnice, kterou tvoří čtyři nadzemní podlaží a jedno technické 
podzemní podlaží. Plochá střecha je opatřena fotovoltaickými panely a celý 
objekt je řešen v tzv. pasivním energetickém standardu. Konstrukční systém 
objektu je navržený jako prostorový skelet tvořený nosnými žb. sloupy a žb. 
stěnami. Stropní konstrukce je navržena z předpjatých stropních panelů 
osazených do ocelobetonových nosníků. Objekt je propojen se stávajícími 
pavilony nemocnice dvěma spojovacími koridory.  
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Dílo je členěno na následující stavební objekty: 

SO01 Interní pavilon 
SO03 Opěrné stěny 
SO04 Demontovaný sklad 
SO05 Příprava území – kácení 
SO06 Úprava stávající trafostanice a náhradního zdroje 
IO01 Komunikace a chodníky 
IO02 Sadové úpravy 
IO03 Přípojky a přeložky areálové kanalizace a vodovodu 
IO04 Přeložka areálových rozvodů plynu 
IO05 Přípojky a přeložky NN 
IO07 Areálové osvětlení 
IO08 Přeložka a přípojka telefonu 
IO11 Přípojka medicinálních plynů 
IO13 Technologie trafostanice 

 
1PP - Podzemní podlaží je věnováno technickým provozům, skladům  
a centrálnímu hygienickému zázemí personálu.   
 
1NP - V prvním nadzemním podlaží se nacházejí provozy, které jsou pacienty 
navštěvovány ambulantně - jedná se o oddělení kardiologie, gastro, akutní 
ambulance a expektační lůžkovou část. Vyšetřovny jsou vybaveny potřebným 
zázemím v podobě převlékáren, čistících místností, skladů atd. Provoz je 
navržen jednoduchý a plynulý, aby nevznikla kolizní místa a provozní křížení.  
V 1NP se dále nachází příjmová recepce s kartotékou, čekárny, hygienická 
zázemí pro pacienty (včetně WC pro imobilní) i pro personál, denní místnost 
personálu, sklady vozíků pro imobilní, úklidová místnost s návazností na shoz 
odpadu a špinavého prádla a ústředna EPS. Do vyšších podlaží se dá vyjít po 
schodištích, popř. výtahy, situovaných v severní a jižní části budovy.  
 
2 - 3NP - Ve druhém a třetím podlaží (která jsou téměř totožná), se nachází 
lůžková oddělení. V obou podlažích je 13 dvoulůžkových pokojů, situovaných na 
východní straně dispozice, z nich každý pokoj je vybaven koupelnou, přičemž ve 
dvou případech mají dva sousedící pokoje společnou koupelnu, která je díky 
většímu rozměru vhodná pro hygienu pacientů připoutaných na lůžko. V západní 
části dispozice se nachází jeden pokoj typu nadstandard  
a dále personální provozy jako čistící místnost, sklady, vyšetřovna, přípravna, 
sesterna, pracovna lékaře, denní místnosti personálu a pacientů, kuchyňka, 
úklidová místnost s návazností na shoz odpadu a špinavého prádla, hygienické 
zázemí personálu a WC pro návštěvy v provedení imobilní, přístupné z prostoru 
schodiště.    
 
Ze schodišťové mezipodesty mezi 2. a 3. podlažím je přístupný spojovací krček, 
který propojuje pavilon interny s pavilonem chirurgie a objektem SVLS.  
 
4NP - V jižní části čtvrtého nadzemního podlaží se nachází oddělení jednotky 
intenzivní péče s deseti lůžky. Jednotlivé pokoje jsou situovány kolem 
dohledového pultu, díky čemuž jsou eliminovány docházkové vzdálenosti do 
pokojů a ty jsou tak snadno a rychle dostupné. Součástí oddělení jsou potřebné 
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provozy jako přípravna, čistící místnost, mycí box pro pacienty, denní místnost a 
hygienické zázemí personálu, kuchyňka, sklady, úklidová a technická místnost, 
pracovny lékařů a hygienický filtr. V severní části čtvrtého podlaží se nachází 4 
inspekční pokoje se společným hygienickým zázemím, pracovna vrchní sestry, 
pracovna primáře, zasedací místnost se zázemím, imobilní WC  
a úklidová místnost s návazností na shoz odpadu a shoz špinavého prádla.  
 
Střecha - ve střešní nástavbě se nachází zařízení vzduchotechniky a topení  
a chlazení.  
 
Obálka budovy musí být naprosto těsná a bude prováděn blower door test. 
Všechny prostupy jsou řešeny systémově a vzduchotěsně.  
 
Stavbou bude ovlivněn výjezd Zdravotní záchranné služby OK a z toho důvodu 
musí být provedeny stavební úpravy u jejich objektu na straně Jívavská. Tyto 
úpravy budou provedeny ihned po zahájení stavby před zahájením terénních 
úprav na straně zásobovacího dvora. Budou spočívat ve vydláždění prostranství 
zatravňovací dlažbou, dočasnému přesunu dobíjecích stanic, osvětlení 
parkování, nové posuvné bráně a dopravním značení výjezdu + vyhrazené 
parkování pro zaměstnance. Všechny tyto práce budou prováděny  
v součinnosti s ZZS OK. 
 
Jako podmiňující investice byly v předstihu realizovány objekty: demolice objektu 
ředitelství, přeložka VN, přeložka datového kabelu a plynovodního potrubí. V 
rámci stavby pavilonu bude nutné řešit přípojky NN, přeložky stávajícího 
venkovního osvětlení, přeložka stávajícího horkovodu a odbourání části 
podzemního kanálu, přípojka medicinálních plynů, demontáž plechových skladů, 
přípojky kanalizace a vodovodu, finální přeložka plynovodu a úpravu 
příjezdových komunikací, chodníků a sadových úprav.  
 
Při přezbrojení stávající trafostanice, která je včleněna do nového objektu, bude 
nutné zabezpečit náhradní zdroj elektrické energie.  

 
6. V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci 

uvedenou v odst. 3 tohoto čl. smlouvy, v níž je rozsah předmětu plnění této 
smlouvy blíže specifikován a dále na výkaz výměr.  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným 
Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky“), vyjma bodu 
3.1.5.19.  
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III. 
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
1. Termín zahájení prací:  do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 

 
2. Termín dokončení díla:            do 24 měsíců ode dne zahájení prací 

 
3. Odchylně od čl. 7 bodu 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají: 

„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, které Zhotovitel vlastním 
jednáním zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH za každý den prodlení. 
Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.“ 

 
Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.  

IV. 
CENA DÍLA 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:  

Cena díla bez DPH  ..........................................................  208 856 399,93 Kč 
21 % DPH  ........................................................................... 43 859 843,99 Kč 
Celkem cena díla včetně DPH (po zaokrouhlení) .......... 252 716 243,92 Kč 

Celkem cena díla včetně DPH slovy: 
dvěstěpadesátdvamilionůsedmsetšestnácttisícdvěstěčtyřicettřikorunčeskýchdev
adesátdvahaléřů 

 
2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi  

a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Tato cena 
je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk Zhotovitele 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za 
podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. Jedná se o poskytnutí plnění 
odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43. 

3. U stavebně-montážních prací v režimu přenesení daně bude vystaven daňový 
doklad podle § 92a odst. 2 ZDPH. 

4. Zdanitelné plnění dle této smlouvy je poskytováno v režimu přenesené daňové 
povinnosti na jeho příjemce (Objednatele), tj. daňový doklad bude vystaven 
Zhotovitelem. Výše daně je podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) povinen doplnit, 
daň přiznat a zaplatit Objednatel. 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 
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V. 
        PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Odchylně od bodu 6.2.2. Obchodních podmínek se stanoví: 

Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne 
následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný  
v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se  
k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení 
a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7 
pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou přílohou faktury 
musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací včetně 
elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu a struktuře 
shodné s formátem a strukturou smluvního rozpočtu. Po dobu prodlení 
Zhotovitele s předložením soupisu doplněného elektronickým výstupem není 
Objednatel v prodlení s úhradou faktury. 

2. Odchylně od bodu 6.2.5 Obchodních podmínek se stanoví: 

Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve ke dni předání  
a převzetí díla Objednatelem, nejpozději však do 15 dnů ode dne předání 
 a převzetí díla.  

3. Odchylně od bodu 6.3.1 Obchodních podmínek se stanoví: 

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury Objednateli. V případě vad uhradí 
Objednatel zbývajících 10% ceny díla do 60 dnů po jejich odstranění, viz bod 
6.2.6. 

 
4. Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu:  

Název projektu: SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 
Registrační číslo projektu: CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0008765. 

5. Vzhledem k tomu, že se jedná o režim přenesené daňové povinnosti, neuplatní 
se na tento smluvní vztah aplikace čl. 6 bodu 6. 5. 3. Obchodních podmínek.  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VI. 
PODDODAVATELÉ 

 
1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele) 

(v hodnotě nad 5 % ceny díla), kterou uvedl v nabídce, v souladu s Přílohou č. 3 
této smlouvy.  

 
Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 
 

VII. 
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POJIŠTĚNÍ DÍLA 

V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má 
na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. 961899700325 a 
961899700326 se společností MAPFRE, Španělsko, Pojišťovací a zajišťovací 
společnost a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, 
včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní strany 
sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi 
Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, 
která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v článku IV. odst. 1 této 
smlouvy.  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VIII. 
VADY DÍLA 

 
1. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 4. 2. 7. 

Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít: 4. 2. 7. 
„Provedením díla se rozumí dokončení díla a podepsání posledního zápisu 
o předání a převzetí stavby. Dílo se má za dokončené i v případě, má-li 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
díla.“  
 

2. Smluvní strany dále odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 13. 2. 5. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít: 13. 2. 5. 
„Objednatel nemá právo odmítnout převzít dokončené dílo vymezené 
v bodě 4. 2. 7.“  

 
Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VIII. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.  

IX. 
BANKOVNÍ ZÁRUKA 

 
1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou - 

bankovní záruku - za řádné provedení díla, která bude vystavena: 

a) na částku ve výši 5 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH; 

b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností 
Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění;  

c) a platná po celou dobu plnění předmětu této smlouvy, a to do okamžiku 
provedení díla dle bodu 4.2.7 Obchodních podmínek. 

2. Objednatel bude čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v případě, že 
během provádění díla poruší Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy, 
nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. 
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Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy. 

3. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli  
v originále listiny nejpozději do 10 pracovních dnů po zahájení prací.  

4. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou - bankovní 
záruky v termínu dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) tohoto 
článku smlouvy za každý i započatý den prodlení, celkem za celou dobu trvání 
prodlení pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) 
tohoto článku smlouvy. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty vedle 
náhrady škody, která by porušením povinnosti Objednateli případně vznikla. 
Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení 
povinnosti Zhotovitele.  

5. Originál záruční listiny vystavené bankou – bankovní záruky bude Objednatelem 
Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla (v případě vad 
při předání a převzetí díla do 30 dnů po jejich odstranění).  

6. V případě, že Zhotovitel do 10 pracovních dnů po zahájení prací složí na 
bankovní účet Objednatele, č. ú. 27-4230030297/0100 vedený u Komerční banky 
a. s. pod variabilním symbolem svého identifikačního čísla s Pozn.: SMN – 
Nemocnice Šternberk – Interní pavilon, peněžní částku ve výši 5% ze sjednané 
ceny díla bez DPH, není povinen dle odst. 1 tohoto článku smlouvy předávat 
Objednateli bankovní záruku.  

7. Peněžní částka zajišťuje nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty nebo 
náhrady škody, který Objednateli vznikl v důsledku nesplnění smluvních 
povinností Zhotovitelem dle této smlouvy.   

 
8. Objednatel je povinen peněžní částku uvedenou v odst. 6 tohoto článku smlouvy 

Zhotoviteli vrátit za stejných podmínek, jak je sjednáno pro vracení bankovní 
záruky uvedené v odst. 5 tohoto článku smlouvy.  

X. 
JINÁ UJEDNÁNÍ 

1. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených 
Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci po celou dobu realizace díla, pokud bude koordinátor 
Objednatelem určen. 

3. Změna osob v seznamu techniků (členů realizačního týmu) podílejících se na 
plnění díla podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků 
uvedených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.  

4. Při prováděných pracích se musí pracovníci řídit platnými ČSN, prováděcími 
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vyhláškami a manuály dodavatelů stavebních výrobků. Veškeré materiály použité 
při výstavbě musí splňovat dané požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, 
dle příslušných ČSN. 

5. V rámci nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení byla uvedeny 
osoby pověřené vedením stavby - hlavní stavbyvedoucí, stavbyvedoucí, 
specialista ZTI a ÚT, manažer kvality a odpovědný geodet, jejichž identifikační 
údaje jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele podané dne 19. 7.2019. Tyto osoby 
můžou být změněny jen s výslovným písemným souhlasem Objednatele a 
v případě, kdy případně nové osoby prokážou, že disponují minimálně shodnými 
kvalifikačními předpoklady jako původní osoba. 

6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
předmětu této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031.  

7. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací 
projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby 
příjemci, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), 
nejméně však do konce roku 2031. Součástí uvedené dokumentace jsou i 
dokumenty související se zadáváním zakázek. Dále se Zhotovitel zavazuje 
umožnit přístup kontrolním orgánům (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro 
místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, 
Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému 
Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky 
dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících 
s projektem v průběhu realizace stavebních prací. 

XI. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 
 

2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na 
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků při dodržení 
příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů.   
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3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží 2 vyhotovení. 

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje dne 
č. UR/72/54/2019 ze dne 16. 09. 2019. 

Přílohy smlouvy: 

Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) 
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018  

Příloha č.2: Položkový rozpočet 

Příloha č.3: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla  

Příloha č.4: Technická specifikace určených materiálů a dodávek 

Příloha č.5: Harmonogram stavebních prací 

Příloha č.6: Plná moc zhotovitele ze dne 26. 4. 2019 
 
 
V Olomouci dne: V Olomouci dne:  

Za Objednatele: Za Zhotovitele:  

............................................ 
Mgr. Jiří Zemánek 

1. náměstek hejtmana 

............................................ 
Ing. Jaromír Pelinka, MBA 

ředitel Divize M - Morava 

 

Ing. Jaromír 
Pelinka

Digitálně podepsal 
Ing. Jaromír Pelinka 
Datum: 2019.10.22 
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