
Smlouva o dí lo
uzavŕ ená podle ustanovení  s 2586 a následují cí ch zákona c. 89l2a12 Sb., obč anský zákoní k, ve znění

pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,Smlouva")

Název:

Sí dlo:
Zastoupená:
lČ o:
DlČ :

Bankovní  spojení
cí slo ú č tu:

(dále jen,,Zhotovĺ tel")

Název:

Sí dlo:
Zastoupená:

oprávněná osoba ve věcech smluvní ch
IC:

DIC:

Bankovní  spojení :

Č í slo ú ctu:

uzavrena mezt

TECHNOLOGIE BUDOV s.r.o.

U Stanice 3, 16100 Praha 6

28442369

c228442369

lnstitut pro veřejnou správu Praha
DláŽděná 1004ĺ 6,110 00, Praha 1

70890293
c270890293

a

(dále jen,,objednatel")

společ ně té Ž,,Smĺ uvní  strany"

cl. lt.

Předmět Smlouvy
ll. 1. Předmětem Smlouvy je:

1) Provedení  Dí la Zhotovitelem pro objednatele spoč í vají cí ve výměně stávají cí ch zářivkových světel

za dvoutrubicová LED sví tidla vč etně demontáŽe a montáż e v urč ených mí stnostech ve

Vzdělávací m středisku Beneš ov dle Technĺ cké  specifikace (pří loha c' 1 Smlouvy) a PoloŽkové ho

rozpoctu (pří loha č . 2 Smlouvy).

2) Závazek objednatele provedené  a dokonč ené  Dí lo dle podmí nek Smlouvy převzí t a zaplatit cenu

za zhotovení  a řádné  a vč asné  předání  Dí la.

Mimo vlastní  provedení  stavební ch prací je souč ástí  Dí la také

a) zajiš tění nezbytných prů zkumů  nutných pro řádné  provádění a dokonč ení  Dí la

b) veš keré  práce a dodávky souvisejí cí  s bezpecnostní mi opatření mi na ochranu
(zejmé na osob a vozidel v mí stech dotč ených stavbou)

c) zajiš tění  bezpeč nosti práce a ochrany Životní ho prostředí

d) ú č inná opatření  k zamezení  zneuŽití  vnitřní ch prostor budovy
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e) zajiš tění  zkouš ek, atestů  a revizí  podle csľ ĺ  a pří padných j iných právní ch nebo technických

předpisů  platných v době provádění a předání  Dí la, kteými bude prokázáno dosaŽení  předepsané

kvality a předepsaných parametrů  Dí la

Đ zŕ izení  a odstranění  zaří zení  staveniš tě

g) odvoz a uloŽení  veš keré ho demontované ho materiálu na skládku (obdobně se týká vybouraných

hmot a stavební  sutĺ ) vcetně poplatku za uskladnění , likvidaci a předepsaných dokladů

h) uvedení  vš ech povrchů  azaří zení  dotcených stavbou do pů vodnĺ ho stavu

i) ú klid staveniš tě a dotč ených prostor do cisté ho stavu (tzn. ihned po předání  Dí la schopno k uŽí vání )

j) zajiš tění  souladu Dí la s veš keými veřejnoprávní mi předpisy

k) zachování  ú nikové  cesty z budovy provádění  Dí la.

(veš keré  výš e uvedené  souhrnně jen ,,Dí lo").

| l.2.v pochybnostech se mázato,ž epředmětem Dí la jsou veš keré  práce a dodávky nutné  pro bezchybný

provoz, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v zadání  a souč asně i ty práce a dodávky, které  v zadáni

sice obsaŽeny nejsou, ale s ohledem ke vš em souvislostem předmětem Dí la být mají  a Zhotovitelje měl

nebo mohl na základě svých odborných a technických znalostí  předpokládat

ll. 3. Zhotovitel potvrzuje, Že se v plné m rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Dĺ la, vč etně

poloŽkové ho rozpoč tu, Že jsou mu známy veš keré  technické , kvalitativní  a jiné  podmí nky nezbytné

k realizaci Dí la a Že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které  jsou k provedení  Dí la

nezbytné .

Č l. lll.
Termí n plnění  a mí sto plnění

lI l. 1. Smluvní  strany sjednaly termí n dokoncení  nejpozději do 21 dnů  od předání  staveniš tě dle č l. Vll

Smlouvy.

lll.2Zhotovitelje povinen zahĄitpráce vedoucí  k dokonč ení  dí la do 2 dnů  od předání  a převzetí staveniš tě

dle č l. Vll' Smlouvy' Z dů vodu provozu v budově mohou být veš keré  práce prováděny

v následují cí ch termí nech. ostatní  po dohodě s objednatelem.

od 22. 11. 2019 od '14:00 hodin do 25. 11 . 2019 do 6:00 hodina

lll. 4. Mí stem plnění je Vzdělávací středisko Beneš ov, Ke Stadionu cp. 1918,256 01 Beneš ov.

lll. 5. odpoví dají cĺ  prodlouŽení  termí nu provádění  Dí la, jakoŽ ijednotlivých dĺ lč í ch termí nů , je ve smyslu

s 1oo odst. 1 zákona c. 1g4ĺ 2016 Sb., o zadávání  veřejných zakázek, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále

jen ,,ZZVZ"), dále moŽné  pouze v pří padě, Že:

a) na Staveniš ti se v prů běhu prováděnĺ  Dí la vyskytnou pří rodní  fyzické  podmí nky, překáŽky nebo

zneč iš ť ují cí  látky, Zhotovitel tuto skuteč nost ani s vynaloŽenĺ m veš keré  odborné  pé ce objektivně

nemohl předví dat a tato skuteč nost způ sobĺ  objektivní  nemoŽnost prové st Dí lo ve stanovených

termí nech. Posouzení  splnění  těchto podmí nek bude provedeno objednatelem po pro1ednání

se Zhotovitelem nebo jeho zástupcem; nebo

b) objednatel bude poŽadovat dodateč né  zkouš ky, které  budou mí t vliv na stanovené  termí ny,

a které : (i) nenavazují  na předchozí  neú spěŠ né  zkouš ky nebo zjiš tění  Objednatele, nebo

(ii) neprokáż ou, ž e některé  zaŕ í zení , materiály nebo práce na Dí le jsou závadné  nebo j inak

neodpoví dají  Smlouvě; nebo
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- c) objednatel bude v prodlení  se souč inností  při realizaci přejí mací ch zkouš ek (pokud jsou Smlouvou
vyž adovány), a to po dobu delš í 5 dnů ,

d) Policie Č n ei j iný oprávněný orgán uplatní  dodateč né  poŽadavky a tato skuteč nost způ sobí
objektivní  nemoŽnost prové st Dí lo ve stanovených termí nech.

ct. tv.
Cena Dí la

lV. 1. Celková cena Dí la je tvořena cenou stanovenou na základě vyplněné ho PoloŽkové ho rozpoč tu vĺ z
pří loha č . 1 Smlouvy uvedenou v kolonce,,Celková nabí dková cena,,.

Smluvní  strany se dohodly, Že objednatel zaplatí za provedení  Dí la dle č l. ll té to Smlouvy cenu ve výŠ i:

53 620,- Kč  bez DPH.
11260,- Kč  DPH
64 880,20 Kč  vč etně DPH

lV. 3. Zhotovitel si do stanovené  ceny promí tnul veš keré  předpokládané  zvýš ení  cen v závislosti na č ase
plnění .

lv.4. Změna celkové  ceny je mož ná pouze za podmí nek uvedených vté to smlouvě nebo při změně
daňových předpisů .

cl. v.
Platební  podmĺ nky

V. 1. Faktura (daňový doklad) vystavená Zhotovitelem musí  obsahovat náleŽitosti stanovené  právní mi
předpisy.

V ' 2. Úhrada faktury proběhne pouze v pří padě, Že skuteč ně provedené  práce nebo dodávky budou
předané  a převzaté  bez vad a nedodělků  dle č l. Vlll Smlouvy.

V. 3 V pří padě, Že objednateli vznikne nárok na smluvní  pokutu nebo j inou majetkovou sankci vů č i
Zhotoviteli, je objednatel oprávněn započ í st tuto č ástku vů č i které koli faktuře.

V. 4. Faktura bude mí t splatnost 30 dní  od její ho doruč ení  objednateli'

V. 5. Faktury se povaŽují  za proplacené  okamŽikem odepsání fakturované  cástky z ú č tu objednatele ve
prospěch Zhotovitele.

V. 6. Fakturu zaš le Zhotovitel Objednateli do 14 dnů  po předání  a převzetí  celé ho Dí la a odstranění  vad
a nedodělků  dle protokolu o předání a převzetí  Dí la.

V' 7. objednatel je oprávněn před uplynutí m lhů ty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení  fakturu, která
neobsahuje náleż itostĺ  stanovené  touto smlouvou, nebo budou-li tyto ú daje uvedeny chybně. V takové m
pří padě není  objednatel v prodlení  se zaplacení m ceny Dí la. okamŽikem doruč ení  náleŽitě doplněné
a opravené  faktury zač ne běŽet nová lhů ta splatnosti faktury.

V. 8. objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jaké koliv zálohy na Úhradu Dí la nebo jeho č ásti.

Strana 3



cl. vt.
Smluvní  pokuty, ú rokz prodlení  a sankce

Vl. 1. V pří padě prodlení  s předání m Dí la bez vad a nedodělků  podle č l. lll Smĺ ouvy, je Zhotovitel povinen

uhradit objednateli smluvní  pokutu ve výš i 1 000,- Kc za kaŽdý i započ atý den prodlení .

Vl. 2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení  při ú hradě faktury, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli
urokz prodlení ve výš i0,05%  zdluž né  č ástky zakaž dý den prodlení .

Vl' 3. Pokud Zhotovitel neodstraní  pří padné  vady nebo nedodělky, které  nebráni provozování  Dí la,

v termí nu stanovené m v protokolu o předání  a převzetí  Dí la, zaplatí  objednateli smluvní  pokutu ve výš i
1 000,- Kczakaž dý i zapoć,atý den prodlení .

Vl. 4. Neodstraní -li Zhotovitel reklamovanou vadu ve lhů tách dle č l. Xl. 3 povinen uhradit objednateli
smluvní  pokutu ve výš i 1 000,- Kćzakaż dý izapocatý den prodlení .

Vl. 5. Dojde-lik jaké mukoliv j iné mu poruš ení povinnostiZhotovitele dle cl. Xll Smlouvy,vzn| káobjednateli
vů č i Zhotoviteli nárok na jednorázovou smluvní  pokutu ve výš i 1 0o0,- Kc za kaž dý takový pří pad.

Vl. 6' Vš echny smluvní  pokuty jsou splatné  do 30 dnů  po jejich vyú č tování

Vl. 7. Uhrazení m smluvní  pokuty a ú roku z prodlení  není  dotč eno právo na náhradu š kody ani povinnost
Zhotovitele řádně dokonč it Dí lo.

ct. vil.
Staveniš tě

Vll. 1. Staveniš těm se rozumí  prostor urč ený pro stavební  cinnost k zajiš tění  prací  uvedených v cl. ll té to

Smlouvy, t j. v zaměstnanecké , resp. uč ební  č ásti vzdělávací ho střediska.

vll.2. objednatel předá Zhotoviteli staveniš tě nejpozději do tří  dnů  od ú č innosti Smlouvy

Vll. 3. Zhotovitel je povinen vybudovat zaŕ izení  staveniš tě tak, aby jeho výstavbou nevznikly Žádné  š kody
na okolnĺ ch prostorech po ukonč ení  je uvé st do pů vodní ho stavu. Náklady na vybudování , udrŽování
a vyklizení  staveniš tě jsou zahrnuty v ceně. Zhotovitel odpoví dá za pořádek a č istotu na pracoviš ti a je

povinen odstraňovat na své  náklady odpady a neč istoty vzniklé  jeho pracemi. Zhotovitelje povinen zajistit
bezpecnost práce a provozu, zejmé na dodrŽování  předpisů  BozP a Po na pracoviš ti, a odpovidá za
š kody vzniklé  jejich poruš ení m jemu, Objednateli nebo třetí m osobám'

Vll. 4. Zhotovitel je povinen v pří padě ruš ení  veřejné ho provozu zabezpeč it si pří sluŠ ná povolení  k jeho

omezení  a prové st vš echna opatření , která pří sluš né  ú řady naří dí .

Vll. 5. Zhotovitel mů Že k ú celů m skladování  materiálu pouŽí t bezplatně plochy staveniš tě po dohodě se
zástupcem objednatele. V pří padě, Že bude potřebovat dalš í  skladovací  plochy je povinen si tyto obstarat
a jejĺ ch nájem uhradit.

Vll' 6' Provozní , socĺ ální  a pří padně i výrobní  zaří zeni staveniš tě zabezpeč uje Zhotovitel. Náklady na

vybudování ' zprovoznění , ú drŽbu, likvidaci a vyklizení  zaŕ izení  staveniš tě jsou zahrnuty ve sjednané  ceně
Dí la.
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vll. 7. Zhotovitel se zavazĄe, Že před pouŽití m výtahu, pokud ho bude pouŽí vat, provede jeho zakrytí ,
a Že bude dbát přijeho pouŽí vání , aby nedocházelo k přetěŽování . Dojde-lĺ  k technické  závadé  na výtahu
v souvislosti při pouŽí vání stěhovací ch prací , objednatel neprodleně zajistí odborný servis na svů j náklad'

cl. vilr.
Předání  Dí la

Vlll., 1. Zhotovitelje povinen pí semně oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude Dí lo nebo
jeho č ást připraveno k předání , přič emŽ nĄzazš i termí ny pro předání  jsou uvedeny v cl. lll. Smlouvy
objednatel je pak povinen nejpozději do tří  dnů  od termí nu stanovené m Zhotovitelem zahĄit přejí mací
ŕ í zení  a řádně v něm pokrač ovat. objednatel má povinnost převzí t Dí lo i před sjednaným termí nem
ukonč ení  dle té to Smlouvy.

Vlll. 2. Zhotovitelje povinen připravit a dolož ĺ t u přejí mací ho ří zení  zejmé na tyto doklady např.:
- zápisy o prověření  prací  a konstrukci zakrytých v prů běhu prací ,
- zápisy o vyzkouš ení  předávané ho zaŕ í zení  o provedených revizí ch, provozní ch a j iných zkouš kách
předepsaných obdobnými předpisy,
- stavební dení k,

Vlll.3. o prů běhu přejí mací ho ŕ í zení  sepí š í  smluvní  strany protokol, ve které m bude mimo j iné  uveden
i soupis pří padných vad a nedodělků , pokud jej Dí lo obsahuje, s termí nem jejich odstranění . Zhotovitelje
pak povinen odstranit týo vady a nedodělky v termí nu v tomto protokolu vedené m, o odstranění  vad
a nedodělků  sepí š í smluvní strany protokolo odstranění vš ech vad a nedodělků . Pokud objednatelodmí tá
Dí lo převzí t, je povĺ nen uvé st do zápisu svoje dů vody. Za dů vody, které  objednatele opravňujĺ  odmí tnout
převzetí  Dí la, jsou vady, které  brání  už í vání  Dí la.

Vlll. 4. Dí lo je povaŽováno za dokonč ené  jeho převzetí m objednatelem a podepsání  protokolu o předání
a převzetí  Dí la bez vad a nedodělků . Má-li Dí lo v době předání  nedodělky, bude protokol o předání
a převzetí  podepsán oběma smluvní mi stranami až  po jejich odstranění . Dokoncení m Dí la přechází
nebezpeč í  š kody na věci na objednatele.

Vll| . 5. objednatel převezme i Dí lo, které  vykazuje vady a nedodělky, které  nebrání  už í vání  Dí la. V tomto
pří padě je Zhotovitel povinen odstranĺ t tyto vady a nedodělky v termí nu uvedené m v protokolu o předání
a převzetí .

Vlll. 6. Vadou se pro ú č ely té to Smlouvy rozumí  odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Dí la proti
té to Smlouvě nebo od obecně závazných předpisů .

Vlll. 7. Zhotovitelje povinen vyklidit staveniš tě následují cí  den po podepsání  protokolu o předání  a převzetí
Dí la.

cl. lx.
Záruka za jakost a záruč ,ní  podmí nky

lX. 1. Zhotovitel dává záruku za kvalitu j í m provedené ho Dí la po dobu 36 měsí ců  ode dne podpisu
protokolu o předání  a převzetí  dokonč ené ho Dí la bez vad a nedodělků , má_li Dí lo v době předání  vady
a nedodělky zaciná záruč ní  doba běŽet aŽ podepsání m protokolu o odstranění  vad a nedodělků  oběma
smluvní mi stranami.
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lX. 2. objednatelje povĺ nen vady pí semně reklamovat u Zhotovitele bez zbytecné ho odkladu.

lX. 3. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu ve lhů tě, na které  se smluvní  strany pí semně

dohodnou, nejpozději vš ak do 30 dnů  po obdrŽení  pí semné  reklamace objednatele.

lx.4. V pří padě uplatnění  vad v rámci zárućní  doby, které  svojí  povahou podstatně sní ż í  nebo ú plně

znemoż ní  uŽí vání  č ásti nebo celé ho Dí la (havárie), nastoupí  Zhotovitel k odstranění  vady neprodleně,

nejpozději do 2 hodin od uplatnění . Pokud hrozí  nebezpećí  dalš í ch š kod, je objednatel oprávněn na

náklady Zhotovitele zajistit nezbytná opatření .

lX. 5. NenastoupĹli Zhotoviteldo 30 dnů  po obdź ení  pí semné  reklamace objednatele, č i ve lhů tě, na ní Ž

se smluvní  strany pí semně dohodnou, na odstranění  reklamované  vady, je objednatel oprávněn pověřit

odstranění m vady třetĺ  osobu, a to na náklady Zhotovitele'

lX. 6. o odstranění  reklamované  vady sepí š í  smluvní  strany protokol'

lX' 7. Zárućni doba se prodluŽuje o dobu poč í nají cí  dnem dorucení  pí semné  reklamace Zhotoviteli

a konč í cí  dnem podpisu protokolu o odstranění  reklamované  vady oběma smluvní mi stranami.

Č l. x
Zmé na Smlouvy a odstoupení  od Smlouvy

X. 1. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze pí semnými' vzestupně cí slovanými dodatky podepsanými

oběma smluvní mi stranami.

X. 2. Chce-li některá ze stran od té to Smlouvy odstoupit na základě ujednání z té to Smlouvy vyplývají cí ho,

je povinna svoje odstoupení  pí semně oznámit druhé  straně s uvedenĺ m termí nu, ke které mu od Smlouvy

odstupuje. V odstoupení  musí  být dále uveden dů vod, pro kteý strana od Smlouvy odstupuje a přesná

citace toho bodu Smlouvy, ktený j i k takové mu kroku opravňuje. Bez těchto náleŽitostí  je odstoupení

neplatné .

X.3. Za podstatné  poruš ení  té to Smlouvy Zhotovitelem, které  zakládá právo objednatele na odstoupení

od té to Smlouvy, se povaŽuje zejmé na:

- prodlení  Zhotovitele se zahájení m stavebnĺ ch prací  na dĺ le o vĺ ce neŽ tři (3) kalendářní  dny

- postup Zhotovitele při zhotovovánĺ  Dí la V rozporu s pokyny objednatele

X. 4. NesouhlasĹli jedna ze stran s dů vodem odstoupení  druhé  strany nebo popí rá-li jeho existenci, je

povinna toto pí semně oznámit nejpozději do 5 dnů  po obdrŽení  oznámení  od odstoupení . Pokud tak

neuč iní , má se zato,ž e s dů vodem odstoupení souhlasí '

X. 5. Povinnosti obou stran jsou následují cĺ .

- Zhotovitel provede soupis vš ech provedených prací  oceněný dle způ sobu, kteným je stanovena cena

Dí la,
_ Zhotovitel provede finanč ní vyč í slení  provedených prací  a zpracuje ,,dí lč í  koneč nou fakturu'',

- po dí lč í m předánĺ  provedených prací  potvrdí obě strany pí semně zruš ení Smlouvy,

- smluvní  strana, která podstatným poruš ení m Smlouvy zapří cinila odstoupení  druhé  smluvní  strany od

Smlouvy, je povinna uhradit druhé  straně veš keré  náklady j í  vzniklé  v souvislosti s plnění m povinností

vyplývají cí ch z té to Smlouvy, nahradit druhé  smluvní  straně š kodu, která j ĺ  t ĺ m vznikla, a naví c uhradit

jednorázovou smluvní  pokutu ve výš i 2 o/o z uzavřené  ceny Dí la.
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X. 6. Podstatným poruš ení m Smlouvy a tudí Ž dů vodem k odstoupení  od Smlouvy je také :
- prodlení Zhotovitele s odstranění m vad nebo nedodělků  delš í  neŽ 30 dnů ,
- nemoŽnost plnění z dů vodů  vyš š í  mocĺ  dle č l. Xl té to Smlouvy
- prodlení  objednatele s platbou fakturou oproti splatnosti uvedené  v odstavci V. 4. Smlouvy delš í

neŽ 30 dnů .

X. 7. objednatelje dále oprávněn odstoupit od té to Smlouvy v pří padě, ż e''
vů č i majetku Zhotovitele probí há insolvenč ní ří zení , vněmŽ bylo vydáno rozhodnutí  o ú padku, pokud to
právní  předpisy umoŽňují

- Zhotovitel vstoupí do likvidace.

X. 8. Zhotovitelje oprávněn od té to Smlouvy odstoupit v pří padě, Že objednatel bude v prodlení s ú hradou
svých peněŽitých závazkť .l vyplývají cí ch z té to Smlouvy po dobu delš í  neŽ 20 dní .

ct. xl.
Vyš š í  moc

Pro ú cely té to Smlouvy se za vyš š í  moc povaŽují  pří pady, které  nejsou závislé  na smluvní ch stranách
a které  smluvní  strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání , Živelné  pohromy,
zákrok státní ch orgánů  apod.

ct. xll.
Práva a povinnosti smluvnĺ ch stran

a) Práva a povinnostiZhotovitele

Xll. 1. Zhotovitel je povĺ nen plnit Dí lo v souladu se Smlouvou, s právní mi předpisy (vč . předpisů
pracovněprávní ch, bezpeč nostní ch, hygienických, poŽární ch, zajiš t'ují cí ch ochranu Životní ho prostředí
a upravují cí ch zákaz výkonu nelegální  práce), s relevantní mi technickými a kvalitativní mi normamĺ ,
platnými interní mi předpisy objednatele a s pŕ í kazy objednatele. Zhotovitel je povinen prové st Dí lo s
náleŽitou odbornou pé č í  a chránit oprávněné  zájmy objednatele. Zhotovĺ tel je povinen bez zbyteč né ho
odkladu upozomit objednatele na nevhodnost jeho přikazu, j inak odpoví dá za pří padnou Š kodu
způ sobenou jeho dodż ení m.

Xll. 2. Zhotovitel provede Dí lo na svů j náklad, na své  nebezpeč í , vlastní m jmé nem a na vlastní
odpovědnost. Zhotovitel poskytne veš kerá zaří zení , personál, vybavení , věci a sluŽby nezbytné  pro
provedení  Dí la. Zhotovitelje odpovědný za vytyč ení  Staveniš tě.

Xll. 3. Pří padný postih ze strany orgánů  státní  správy za nedodź ení  závazných předpĺ sů  při provádění
Dí la jde vŽdy plně k tí Ži Zhotovitele. V pří padě udělení  pokuty objednatelije Zhotovitel povinen tuto pokutu
a náklady ŕ í zení  neprodleně uhradit objednateli

Xll. 4. Zhotovitel je povinen vyuŽí t veřejné  komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou
jejich uŽí vání m š kody, odpoví dá zaně pří mo Zhotovitel.

Xll. 5. Zhotovitel je před zahájení m plnění  Dí la povinen předloŽit objednateli k pí semné mu schválení
podrobný harmonogram prací , kteý bude odpoví dat Smlouvě a její m pří ĺ ohám a obsahovat zejmé na ú daje
o: (i) č asové m plánu plnění  Dí la, vč . pří padných fází , (ii) plánovaných dodávkáchzaŕ Í zení  a materiálu na
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Staveniš tě, (iii) plánovaných prohlí dkách a zkouŠ kách. V pří padě výskytu změn v ú dají ch obsaŽených

v harmonogramu prací  je Zhotovitel povinen poskytnout objednateli aktualizovaný harmonogram prací

avyž ádat si pí semný souhlas objednatele. Schválení m podrobné ho harmonogramu prací  objednatelem
se tento stává pro Zhotovitele závazným.

Xll. 6. Zhotovitel je povinen pí semně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření  stavební ch prací

a konstrukcí , které  budou v dalš í m postupu zakryty nebo se stanou j inak nepří stupnými, a to nejmé ně

1 pracovní  den předem. Neuč inĹli tak, je povinen na Žádost objednatele odkýt práce a konstrukce, které

byly zakýy nebo se staly j inak nepří stupnými, na svů j náklad.

Xll. 7. Personál urč ený Zhotovitelem k plnění  Dí la musí  být přiměřeně kvalifikovaný, vyš kolený a zkuš ený.

Zhotovitelje povinen přijí mat veš kerá opatření  pro prevenci nezákonné ho nebo neukázněné ho chování
personálu Zhotovitele v souvislosti s plnění m Dí la. objednatel má právo zejmé na při neplnění  povinností

personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Dí la nebo při poruš ování  povinností  ze strany

Zhotovitele, poŽadovat výměnu které hokoli pracovní ka Zhotovitele. Výměna musí  být Zhotovitelem

provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termí nu stanovené m objednatelem. Souč asně s touto

výměnou Zhotovitel objednateli doloŽí , Že nový pracovní k má minimálně sĘné  zkuŠ enosti a odbomost
jako vyměňovaný pracovní k'

Xll. 8. Zhotovitel není  oprávněn zadat realizaci předmětu té to Smlouvy poddodavatelů m bez
předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele. V pří padě plnění  Dí la prostřednictví m poddodavatelů

Zhotovitel odpoví dá objednateliza č innosti prováděné  poddodavateli, jako by je prováděl sám.

Xll. 9. Zhotovitel odpoví dá za š kodu č ij inou ú jmu vzniklou objednateli nebo třetí m osobám v souvislosti

s plnění m té to Smlouvy, nedodrž ení m nebo poruš ení m povinností  vyplývají cĺ ch z platných právní ch

předpisů  nebo z té to Smlouvy. Smluvní  strany v souladu s ustanovení m $ 630 odst. 1 obč anské ho

zákoní ku ujednávají , Že promlcecí  lhů ta v pří padě práva na náhradu š kody č i j ĺ né  ú jmy způ sobené

Zhotovitelem v souvislosti s plnění m té to Smlouvy trvá 5 let.

Xll. 'ĺ 0. Zhotovitel je povinen zajistĺ t Dí lo proti krádeŽi a dalŠ í m š kodám. Pokud zavinění m Zhotovitele

dojde ke způ sobení  š kody objednateli nebo jiným subjektů m, je Zhotovitel povinen bez zbyteč né ho

odkladu tuto š kodu odstranit a nenĹli to moŽné , tak finanč ně uhradit. Veš keré  náklady s tí m spojené  nese

Zhotovitel.

Xll. 11' Zhotovitel je povinen vé st ode dne předání  Stavenĺ š tě stavební  dení k, do které ho je povinen

zapisovat veš keré  skuteč nosti rozhodné  pro plnění  Smlouvy, zejmé na, nikoli vš ak výluč ně, ú daje

o č asové m postupu prací  a jejich jakosti, dů vody odchylek prováděných prací od projektové  dokumentace
pro provádění  stavby, o provedených zkouš kách a dalš í  ú daje potřebné  k posouzení  prací  objednatelem,
a to způ sobem a V rozsahu stanoveným právní mi předpisy. Zápisy do stavební ho dení ku budou provedeny

formou denní ch záznamť .l, podepsaných osobou, jež  pří sluš ný zápis uč inila' Zhotovitelje povinen zajistit

pří stupnost stavební ho dení ku na Staveniš ti kaŽdý den v prů běhu provádění  Dí la. Zápisy do stavební ho

dení ku je oprávněn cinit kromě Zhotovitele, objednatele a zástupců  orgánů  státní  správy. Zápisem do

stavební ho dení ku vš ak nedochází  ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné  dokumentace. Zhotovitelje
povinen protokolárně předat stavební  dení k objednateli nejpozdějĺ  do 5 dnů  po ukoncení jeho vedení .

Stavební  dení k'' je dokument, jehoŽ náleŽitosti stanoví  platné  a ú č inné  právní  předpisy.

b) Práva a povinnosti obiednatele

Xll. 12. objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli souč innost nezbytnou pro řádné  plnění  Smlouvy.

Smluvní  strany pro pří pad neposkytnutí nutné  souč innosti objednatele k plnění té to Smlouvy Zhotovitelem

Strana 8



výslovně vyluč ují  právo Zhotovitele zajistit si náhradní  plnění  na ú cet objednatele dle ustanovení  s 2591
obcanské ho zákoní ku

Xll. 13. objednatel je od poč átku plnění  předmětu Dí la jeho vlastní kem, vc. vš ech jeho souč ástí
a pří sluš enství . Nebezpeč í  š kody nebo znič ení  předmětu Dí la vš ak nese plně Zhotovitel a přechází  na
objednatele aŽ okamŽikem, kdy objednatel převezme Dí ĺ o, resp. předmět Dí la od Zhotovitele.

Xu. 14' objednatel je oprávněn kontrolovat provádění  Dí la a plnění  Smlouvy. Za tí mto ú č elem objednatel
nebo jeho zástupce organĺ zuje kontrolní  dny Dí la v termí nech nezbytných pro řádné  provádění  kontroly
a přijetí  opatření  pro dalŠ í  práce. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni iniciovat konání  mimořádné ho
kontrolní ho dne. Z kontrolní ho dne bude Objednatelem nebo jeho zástupcem vŽdy vyhotoven záznam.

Xll. 15. objednatel mů Že č init zápisy do stavební ho dení ku v prů běhu provádění  Dí la, a to zejmé na pokud
nesouhlasí  se zápisem, kteý provedl Zhotovitel.

Xll. 16. Veš kerá schválení , kontroly, potvrzení , souhlasy, ověření , prohlí dky, pokyny, oznámení , návrhy,
ż ádosti, zkouš ky ci ijen faktické  kroky (cijejĺ ch nerealizace) objednatele nezbavují Zhotovitele povinností
nebo odpovědnosti dle Smlouvy.

Xll. 17. V pŕ í padě, Že Zhotovitel nezahĄí  a/nebo nesplní  některou z č inností  dle Smlouvy nebo dle
odsouhlasené ho harmonogramu dle odst. XlV. 5. Smlouvy z dů vodů  na své  straně v termí nu stanovené m
dle Smlouvy, a to ani po pí semné  výzvě objednatele s urč ení m přiměřené ho dodateč né ho termí nu, je
objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení  těchto č inností j iným způ sobem nebo prostřednictví m
třetí  osoby na náklady Zhotovitele. Pří padné  právo objednatele na smluvní  pokutu ci odstoupení  od
Smlouvy tí m není  dotč eno'

Xll. 18. objednatel mů Že poŽadovat změnu rozsahu Dí la č i schválit změnu rozsahu Dí la navrŽenou
Zhotovĺ telem, a to při respektování  povinností objednatele dle zzvza interní ch předpisů  objednatele'

Xll' 19. objednatel si ve Výzvě pro podání  nabí dek na veřejnou zakázku vyhradil v souladu s $ 100 odst.
1 a S 222 odst.2 zzv následují cí  vyhrazené  změny závazku, které  mohou být objednatelem po dobu
plnění  Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice:

- měření  skuteč ně provedené ho mnoŽství  plnění , kdy budou uhrazeny pouze skuteč ně provedené
změřené  práce. Potřeba provedení  prací  mů Že vzniknout z dů vodu upřesnění  prací  provedených
v rámcizpracování  realizaćní  dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skuteč ně provedených
prací  na stavbě v prů běhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, t j. měření m vŠ ak nesmí  být
(i) vyuŽití  poloŽkové  ceny obsaž ené  ve výkazu výměr pro ocenění  nových prací  neobsaŽených
v pů vodní m předmětu veřejné  zakázky, (ii) oprava zjevně vadně uvedené ho mnoŽství  poloŽky
(např. chyba o řád), ci (iii) neprovedení  poloŽky č i její  podstatné  cásti. Měření  skuteč ně
provedené ho mnoŽství  plnění  se týká následují cí ch poloŽek poloŽkové ho rozpoč tu: práce
v kancelářa ovz, práce v lektorovně, práce v uč ebně ě. 7 a práce v uč ebně č . 1, 2, 3, 4, 5, 6,

8..

- prodlouŽení termí nů  plnění  Dí la v pří padech uvedených v č l. lll. Smlouvy.

cl. xilr.
ostatní  ujednání

Xlll. 1. Smluvnĺ  strany jsou povinny bez zbytecné ho odkladu oznámit druhé  smluvní  straně změnu ú dajů
uvedených v záhlaví té to Smĺ ouvy.
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xlll. 2. Zhotovitel není  bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva

a povinnosti vyplývají cí z té to Smlouvy na třetí  osobu.

Xlll. 3. Zhotovitel prohlaŠ uje, Že je pojĺ š těn proti Š kodám, způ sobeným jeho cinností třetí  osobě

Xlll.'4. Kontaktní  osoby
a) za objednatele je kontaktní  osobou 

b) ve věcech technických je oprávněn jednat 

za Zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat 

Xlll. 5 Zástupce Zhotovitele je povinen před zahájení m prací  na předmětu Dí la se zú castnit proš kolení

technikem Objednatele v oblasti BOZO a PO.

Xlll. 6. Smluvní  strany se zavazují , Že veš keré  spory vzniklé  v souvislosti s realizací  té to Smlouvy budou

řeš eny nejdří ve smí rnou cestou _ dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řeš eny pří sluš nými

obecnými soudy.

Č l. xlv.
Závé rećná ustanovenĺ

XlV. 1' Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oprávněnými osobami obou smluvní ch stran a

ú č innosti dnem zveřejnění  v registru smluv dle zákona c.34ol2o15 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti

někteých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), které  zajistí
Objednatel.

Xlv. 2 Prodávají cí  bezvýhradně souhlasí  se zveřejnění m plné ho znění  smlouvy tak, aby tato smlouva
mohla být předmětem poskytnuté  informace Ve smyslu zákona c. 106/1999 Sb., o svobodné m pří stupu k
informací m, ve znění  pozdějš í ch předpĺ sů . Prodávají cí  rovněŽ souhlasí  se zveřejnění m plné ho znění
smlouvy dle $ 219 zákona ć. 13412016 Sb., o zadávání  veřejných zakázek, ve znění  pozdějš í ch předpisů

azákona ć,.34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti někteých smluv, uveřejňování  těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

XlV. 3 Ve věci náhrady š kody se smluvní  strany dohodly na vylouč ení  moŽnosti uplatňovat uš lý zisk.

XlV. 4 obě smluvní  strany prohlaš ují , Že doš lo k dohodě o celé m rozsahu Smlouvy a o tom, Že právní

vztah, vzniklý na základě té to Smlouvy se ří dí zákonem c.89l2o12 Sb., obč anský zákoní k.

XlV. 5 Tato Smlouva je vyhotovena ve č tyřech stejnopisech, z nichż  Zhotovitel obdż í jedno a objednatel
dvě vyhotovení .

XlV. 6 Smluvní  strany prohlaš ují , Že se seznámily s celým textem Smlouvy, vč etně její ch pří loh, a s celým

obsahem Smlouvy souhlasí . Souč asně prohlaš ují , ż e tato Smlouva nebyla sjednána v tí sni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmí nek.
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Pří lohv:

Pří loha č . 1 - Technĺ cká specifikace (bude přiloŽena při podpisu smlouvy)
Pří loha č ,.2 - PoloŽkový rozpoč et (bude přiloŽen jako souč ást nabí dky)

V Praze  
2019 vPrazeane L3. 70,20??

In

lČ
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Pří Ioha č . 3 Výzvy - Polož kovy rozpoč et

kus 20 986 19720

kus 260 79,5 20670
hodina 4 490 1960
hodina 4 490 1960
hodina 4 490 1960
hodina 15 490 7350
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