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SMLOUVA O DiLO 2019-0220N

uzavfené pod/e ustanoveni § 2586 a nésledujicich zékona 6. 89/2012 8b., obéanského zékoniku
(déle jen ,,OZ“), ve znéni pozdéjéich pr'edpisa a v névaznosti na ukonc'ené zadévaci fizeni na
vefejnou zakézku s nézvem ,,Sanace staré ekologické zétéz'e v areélu vaIého podniku

Kovoplast a sousedm’m intravilénu mésta Navy Bydz'ov“
(déle také jako ,,Smlouva“)

Registraéni éislo projektu: CZ. 05.3.24/0.0/0.0/1 7_075/0007542

élének I.
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Novy Bydiov
SI’dlo: Masarykovo néméstl’ 1, 504 01 NOV)? Bydiov
ICO: 00269247
Bankovm’ spojenl': Komeréni banka, a.s.
Cislo Uétu: 19-1621511/0100
Zastoupeny: Ing. Pavlem Loudou, starostou

(déle jen jako ,,objednatel“) na strané jedné

a

Zhotovitel: G-servis Praha spol. s r. o.
SI’dlo: TFanovského 622/11, 163 00 Praha 6
I00: 49680226
Zapsén v obchodm’m rejsth’ku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddl'l C, vloika 21745
Bankovnl' spojenl': Komeréni banka, a.s.
Cislo Uétu: 7005404081/0100
Zastoupeny: RNDr. Michal Tylé, jednatel

RNDr. Martin Guth, jednatel
E-mail pro komunikaci

(déle jen jako ,,zhotovitel“) na strané druhé

(objednatel a zhotovitel déle spoleéné téi jako ,,smluvm’ strany“ nebo kaidy samostatné te’i jako
,,smluvni strana“)

uzavirajl' m’ie uvedeného dne, mésice a roku tuto Smlouvu:

élének ll.
Pfedmét Smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svflj néklad a nebezpeél' pro objednatele dl'lo a objednatel se
zavazuje dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu ve vyéi a 2a podml'nek sjednanych vtéto
Smlouvé.

2.2. Dilem dle této Smlouvy se rozumi veékeré slqy, stavebnl' préce a souvisejl'ci dodévky
nezbytné pro fédnou realizaci projektu s nézvem ,,Sanace staré ekologické zétéie v areélu
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2.3.

2.4.

3.1.

byvalého podniku Kovoplast a sousednl'm intravilénu mésta Novy Bydiov“. Podrobné
specifikace dila a podmr’nky pro jeho realizaci jsou obsaieny v nésledujr’cr’ch dokumentech:

2.2.1. projektové dokumentace s nézvem ,,Sanace staré ekologické zétéie v areélu byvalého
podniku Kovoplast a sousednl'm intravilénu mésta Novy Bydiov“, zpracovatel Ing. Zuzana
Pargaéové, odpovédny reéitel RNDr. Zdenék zyma, G-servis Praha spol. s r.o., 29. 11.
2017 (déle jen ,,Projektové dokumentace“), které tvorl' pfl’lohu 6. 1 této Smlouvy;

2.2.2. poloikovy rozpoéet (déle jen "Poloikovy rozpoéet“), ktery v podobé ocenéné
zhotovitelem v rémci zadévaciho rizenl' na verejnou zakézku s nézvem ,,Sanace staré
ekologické zétéie v areélu byvalého podniku Kovoplast a sousedm’m intravilénu mésta
Novy Bydiov“ (déle jen ,,zadévaci rizeni“ nebo ,,vef'ejné zakézka“) tvoh’ prilohu é. 2 této
Smlouvy;

2.2.3. zévazné stanovisko Ministerstva 2iv0tnl'h0 prostredl' kiédosti OPZP, prioritnl' osa 3,
specificky cil 3.4. ze dne 31. 1. 2017, é.j. MZP/2018/750/312 (déle jen ,,Zévazné
stanovisko MZP“), které tvorl' pfilohu E. 3 této Smlouvy;

2.2.4. stanovisko mistné prisluéného krajského Ufadu z hlediska potfeb iivotniho prostredl' ze
dne 15. 1. 2018, (3.]. KUKHK-1205/ZP/2018 (dale jen ,,Stanovisko KUKHK“), které tvorl'
prilohu 6. 4 této Smlouvy;

2.2.5. stanovisko CIZP OU Hradec Krélové k projektové dokumentaci ,,Sanace staré ekologické
zétéie v areélu byvalého podniku Kovoplast a sousednl’m intravilénu mésta Novy
Bydiov” ze dne 13. 12. 2017, (2.1". CIZP/45/2017/4400 (da’le jen ,,Stanovisko CIZP“), které
tvori prilohu ('2. 5 této Smlouvy;

2.2.6. zadévaci dokumentace kverejné zakézce bez prl'loh (déle jen ,,Zadévaci
dokumentace“), které tvorl’ prilohu 6. 6 této Smlouvy;

2.2.7. soubor dodateénYch informaci vydanych k zadévacr’ dokumentaci v prflbéhu zadévacfho
Fizeni (déle jen ,,Dodateéné informace“), které tvoFI' prilohu 6. 7 této Smlouvy;

2.2.8. harmonogram praci aktualizovany ke dni vyhlééenr’ zadévacr’ho fizenl’ na verejnou
zakézku (déle jen .,Harmonogram“), ktery tvorl' prilohu 6. 9 této Smlouvy, ktery plné
nahrazuje pflvodnl’ harmonogram tvorici souéést Projektové dokumentace (aktualizace
byla provedena s ohledem na potfebu zohlednénr’ terminu vyhlééenr’ a pfedpoklédaného
ukonéem’ zadévaciho Fizem’ a souéasné s ohledem na nejzazél’ moiny terml’n dokonéem’
dila podle Ihl'llt zévaaICh v rémci projektu definovaného déle v él. 2.4. této smlouvy).

Hlavnim Uéelem této Smlouvy je provedem’ sanace staré ekologické zétéie vedoucr’ k dosaienl'
cilovych limitl'] stanovenych pro pracovm’ prostfedr’, pro ovzduél' v pobytoch ml'stnostech, pro
podzemni vody pro zdrojovou oblast a pro podzemm’ vody pro okrajové éésti kontaminaém’ho
mraku, jak jsou tyto, spolu sdaléimi podmr’nkami jejich dosaiem’, stanoveny vZévazném
stanovisku MZP.

Predmét této Smlouvy je spolufinancovén zprostredkfi Evropské unie prostfednictvr’m
Operaénr’ho programu Zivotni prostredi, projekt ,,Sanace staré ekologické zétéie vareélu
byvalého podniku Kovoplast a sousedm’m intravila’nu mésta Novy Bydiov“, registraém’ él’slo
projektu: CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_075/0007542 (déle jen ,,Projekt“).

élének Ill.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen zahéjit préce na dile bez zbyteéne’ho odkladu po doruéem’ pl'semne' vyzvy
objednatele k zahéjem’ plném’. Do 30 kalendérnich dnfj ode dne doruéem’ této pisemné vyizvy
objednatele je Zhotovitel povinen zpracovat realizaénl' projekt, ktery bude vychézet z Projektové
dokumentace, ktery pfedloZI' Odboru environmentélnl'ch rizik a ekologicch ékod Ministerstva
Zivotnl'ho prostfedl' (déle jen ,,OERE§ MZP“) k odsouhlasenl'. Realizaém’ projekt a na néj
navazujl'ci éinnosti musi bylt v souladu s veékerou dopadajl'cf legislativou, zejména zékonem ('3.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.1.

183/2006 8b., 0 Uzemnim plénovénl' a stavebnl'm Fédu (stavebnl' zékon), ve zném’ pozdéjél’ch
pFedpisfl, zékonem 6. 62/1988 8b., 0 geologicky'Ich pracn’ch, ve zném’ pozdéjél'ch pFedpisCJ,
zékonem é. 254/2001 8b., 0 vodéch a o zméné nékterych zékonl‘] (zékon o vodéch), ve znénl'
pozdéjél'ch pfedpisfl, jakoz ijejich provédécimi prévm’mi pfedpisy na danou oblast dopadajl'cimi.

NavazujI'CI' etapy v rémci realizace dila je zhotovitel povinen zahéjit neprodlené po schvéleni
realizaéniho projektu ze strany OERES MZP.

Zhotovitel je povinen dilo provést nejpozdéji do 51 mésicfl ode dne nabytl' Uéinnosti této
Smlouvy nebo od doruéeni vyzvy k zahéjenl' plnénl' (dojde-Ii ktomuto kroku pozdéji). Préce
budou provedeny dle Harmonogramu, ktery je nedl'lnou souééstl' této Smlouvy jako jejl' pfl’loha
6. 9. Po schvélem’ realizaéniho projektu bude ze strany zhotovitele harmonogram pracn’
aktualizovén. Takto aktualizovany harmonogram musi bylt schvéleny ze strany objednatele a
musi respektovat celkovou dobu plnénl' dle tohoto élénku a souéasné nejzazél' dobu pro
dokonéem’ dila, kterou je termin 30. 11. 2023. O projednénl' a schvélenl’ aktualizovaného
harmonogramu bude proveden zépis. Od toho okamiiku se bude zhotovitel fidit aktualizovanym
harmonogramem.

Dilo se povaiuje za provedené (dokonéené) v den, kdy dojde k pFedénI' a pfevzetl’ hotového
dila bez vad a nedodélkl‘], splfiujl'ciho véechny poZadavky a podml'nky vyplajI'CI' ztéto
Smlouvy, nebo v den, kdy budou odstranény poslednl' vady a nedodélky uvedené v protokolu o
pfedéni a pfevzetl' dila, a souéasné kdy dojde ke splnénl’ véech dalél'ch éinnostl’, které jsou
souéésti pfedmétu plnéni dle této Smlouvy. Objednatel pfipouétl’ i dfivéjél’ pfedém’ dl’la.

V pfipadé, 2e v prflbéhu realizace dila dojde k prodlenl’ s plnénl'm zdflvodu vyéél' moci nebo
jinych neoéekévanych a smluvni stranami neovlivnitelnych okolnostl’, které nastaly bez zavinénl’
nékteré ze smluvm’ch stran, zavazujl’ se smluvni strany dohodnout prodlouienl’ doby plnénl’
pFimo Umérné trva’ni okolnosti brénici dodriem’ pfivodnl'ho terminu provedem’ dI’la.

Mistem plnénl’ je areél byvalého podniku Kovoplast a pFilehlé Iokality vNovém Bydiové.
Podrobné identifikace zéjmové Iokality, které je ml'stem plnénl’, je uvedena vProjektové
dokumentaci.

V pfipadé, kdyje Objednatel oprévnén naklédat s pfisluénymi pozemky, je povinen pFedat misto
plnénl' ve stavu zpflsobilém pro zahéjenl’ plnénl' pfedmétu Smlouvy bez zbyteéného odkladu po
nabytl' Uéinnosti Smlouvy. O pfedéni a pfevzetl' ml’sta plném’ bude sepsén pl'semny protokol,
ktery podepl'él' zéstupci obou smluvm’ch stran.

V pfipadé, kdy Objednatel neni oprévnén naklédat s pfisluénymi pozemky, je zhotovitel povinen
zajistit souhlas vlastnikfi téchto pozemkfl k provedem’ praci na nich; Objednatel je v takove’m
pFipadé povinen poskytnout zhotoviteli veékerou potfebnou souéinnost.

Za prodlem’ v plném’ smluvné dohodnutych termini] se nepovaiujl' prodlevy vzniklé prokazatelné
vdflsledku schvalovacich procesfl na strané Ministerstva Zivotm’ho prostFedI' nebo Stétm’ho
fondu Zivotnl'ho prostfedi, vdflsledku prokazatelnych prfltahfi ve sprévm’ch Fizem’ch 6i
vdfisledku zajiét’ovéni souhlasu vlastnl'kfi pozemkfi sgeologickymi pracemi, nebo jinych
stanovisek dotéenych orgém‘] sta’tm’ sprévy a dotéenych organizacf. V tomto pFI'padé se smluvnl'
strany zavazuji dohodnout prodlouiem’ doby plnénl' pfl'mo Umérné trvénl' okolnostl' brénI'CI'
dodrieni pl‘Jvoa'ho terminu.

éla’nek IV.
Prova’déni dila

Souéésti pfedmétu dila jsou i dodévky, sluiby a préce v této Smlouvé vyislovné
nespecifikované, které véak jsou k fédnému provedenl' dI’Ia nezbytné, a o kteryICh zhotovitel
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nékteré ze smluvm’ch stran, zavazujl’ se smluvni strany dohodnout prodlouienl’ doby plnénl’
pFimo Umérné trva’ni okolnosti brénici dodriem’ pfivodnl'ho terminu provedem’ dI’la.

Mistem plnénl’ je areél byvalého podniku Kovoplast a pFilehlé Iokality vNovém Bydiové.
Podrobné identifikace zéjmové Iokality, které je ml'stem plnénl’, je uvedena vProjektové
dokumentaci.

V pfipadé, kdyje Objednatel oprévnén naklédat s pfisluénymi pozemky, je povinen pFedat misto
plnénl' ve stavu zpflsobilém pro zahéjenl’ plnénl' pfedmétu Smlouvy bez zbyteéného odkladu po
nabytl' Uéinnosti Smlouvy. O pfedéni a pfevzetl' ml’sta plném’ bude sepsén pl'semny protokol,
ktery podepl'él' zéstupci obou smluvm’ch stran.

V pfipadé, kdy Objednatel neni oprévnén naklédat s pfisluénymi pozemky, je zhotovitel povinen
zajistit souhlas vlastnikfi téchto pozemkfl k provedem’ praci na nich; Objednatel je v takove’m
pFipadé povinen poskytnout zhotoviteli veékerou potfebnou souéinnost.

Za prodlem’ v plném’ smluvné dohodnutych termini] se nepovaiujl' prodlevy vzniklé prokazatelné
vdflsledku schvalovacich procesfl na strané Ministerstva Zivotm’ho prostFedI' nebo Stétm’ho
fondu Zivotnl'ho prostfedi, vdflsledku prokazatelnych prfltahfi ve sprévm’ch Fizem’ch 6i
vdfisledku zajiét’ovéni souhlasu vlastnl'kfi pozemkfi sgeologickymi pracemi, nebo jinych
stanovisek dotéenych orgém‘] sta’tm’ sprévy a dotéenych organizacf. V tomto pFI'padé se smluvnl'
strany zavazuji dohodnout prodlouiem’ doby plnénl' pfl'mo Umérné trvénl' okolnostl' brénI'CI'
dodrieni pl‘Jvoa'ho terminu.

éla’nek IV.
Prova’déni dila

Souéésti pfedmétu dila jsou i dodévky, sluiby a préce v této Smlouvé vyislovné
nespecifikované, které véak jsou k fédnému provedenl' dI’Ia nezbytné, a o kteryICh zhotovitel



4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

vzhledem ke své kvalifikaci, postaveni a Zkuéenostem védél, védét mél (3i mohl. Poskytovénl'
téchto sluieb a pracn’ véak v iédném pfl’padé nezvyéuje sjednanou cenu uvedenou v élénku
8.1. této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provédét dl'lo svynaloiem’m veékeré odborné pe’ée. Zhotovitel nese
plnou odpovédnost za neplném’ povinnostl’ vyplyvajl'cich ze Smlouvy.

Pro zjedném’ népravy eventuélnich vad pfi provédém’ dI’Ia je Zhotovitel povinen uéinit
bezodkladné opatfeni a informovat o nich ihned objednatele.

Zhotovitel je povinen dle ustanoveni § 2594 OZ upozornit objednatele bez zbyteéného
odkladu na nevhodnou povahu véci, které mu objednatel k provedenl’ dl’la pfedal nebo ph’kazfi
danych mu objednatelem k provedenl’ dila, jestliie Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi
vynaloienl' odborné péée. PFekéZi—li nevhodné véc nebo pFI’kaz Fédnému provédénl' dila,
Zhotovitel je v nezbytném rozsahu pferuéi a2 do VyImény véci nebo zmény pfl’kazu. Trvé — Ii
objednatel na provédénl' dI’la s pouiitim pfedané véci nebo podle daného pfikazu, mé
Zhotovitel prévo poiadovat, aby tak objednatel uéinil v pl'semné formé.

V pfl’padé, 2e Zhotovitel jiZ v prfibéhu provédénl' dl’la zjistl', fie Cl’lové limity dle (3|. 2.3. této
Smlouvy nebudou moci byt zdflvodu nové zjiéténych objektivnl’ch skuteénostl’ majI'CI'ch svflj
pflvod ve vlastnostech sanovaného Uzeml', které jsou v rozporu s obsahem Projektové
dokumentace (s nimii Projektové dokumentace nepoél’tala a tyto majl’ prokazatelny vliv na
splnéni cilovych limitfl), dosaieny, je povinen na tuto skuteénost objednatele bezodkladné
upozornit. Poruéenl' této povinnosti se povaZuje za jednénl’ bez odborné péée, které znamené
podstatné poruéenl' smluvnich povinnostl' zaklédajl'ci prévo objednatele odstoupit 0d Smlouvy.
Zhotovitel v takovém pfl’padé rovnéi odpovidé za ékodu, kterou objednateli zpflsobil zejména
tim, 2e objednatel vynaloiil finanénl’ prostfedky neUéelné. Po objektivnl'm zjiéténl’, 2e nebude
moiné doséhnout ciloch limitfl, se smluvni strany dohodnou na dalél'm postupu. Nedojde-li k
dohodé, mé objednatel prévo od smlouvy odstoupit.

Kontroly

4.6.1. Objednatel je oprévnén kontrolovat pfedmét plném’ této Smlouvy v jakémkoliv stupni jeho
provédém’, a to jak prostfednictvim vlastnl'ch pracovm’kt‘], tak prostfednictvfm osob
vykonévajl'cich pro objednatele sluiby technické dozoru investora 6i tzv. supervizora.
Zjisti-Ii objednatel, 2e Zhotovitel provédi dl’lo v rozporu se svymi povinnostmi a/nebo
poruéuje ph’sluéné ustanovem’ Smlouvy, je objednatel oprévnén doméhat se, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provédém’m dI’Ia a dl'lo provedl Fédnym
zpflsobem;

4.6.2. Zhotovitel je rovnéi povinen umoinit kontrolu pfedmétu plném’ dI’Ia povél’enym
pracovnikfim Stétniho fondu Zivotm’ho prostfedl' a Ministerstva iivotm'ho prostfedl';

4.6.3. Na poiédém’je Zhotovitel povinen pfedloiit objednateli veékere’ doklady o provédém’ dI’Ia;

4.6.4. Smluvnl' strany se dohodly, fie prflbéh realizace dI’Ia bude pravidelné kontrolovén a
vzéjemné koordinovén po strénce vécné, éasové a finanénl' spoleénymi kontrolm’mi dny,
které bude Zhotovitel organizovat nejméné kaidych 30 kalendéFm’ch dnfl, pokud se
smluvm’ strany nedohodnou jinak. Kontrolm’ch dnL‘] jsou povinni se zUéastnit zéstupci
objednatele, zhotovitele a pfizvané osoby. Zhotovitel povede o prfibéhu véech kontrolm’ch
dnfl, uéinénych zjiéténl'ch, pFijatych zévérech a jejich plném’ch pl'semné zéznamy. Na
kontrolni dnyje Zhotovitel povinen vidy pozvat i zéstupce OEREé MZP.

Zhotovitel je déle zejména povinen:
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vzhledem ke své kvalifikaci, postaveni a Zkuéenostem védél, védét mél (3i mohl. Poskytovénl'
téchto sluieb a pracn’ véak v iédném pfl’padé nezvyéuje sjednanou cenu uvedenou v élénku
8.1. této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provédét dl'lo svynaloiem’m veékeré odborné pe’ée. Zhotovitel nese
plnou odpovédnost za neplném’ povinnostl’ vyplyvajl'cich ze Smlouvy.

Pro zjedném’ népravy eventuélnich vad pfi provédém’ dI’Ia je Zhotovitel povinen uéinit
bezodkladné opatfeni a informovat o nich ihned objednatele.

Zhotovitel je povinen dle ustanoveni § 2594 OZ upozornit objednatele bez zbyteéného
odkladu na nevhodnou povahu véci, které mu objednatel k provedenl’ dl’la pfedal nebo ph’kazfi
danych mu objednatelem k provedenl’ dila, jestliie Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi
vynaloienl' odborné péée. PFekéZi—li nevhodné véc nebo pFI’kaz Fédnému provédénl' dila,
Zhotovitel je v nezbytném rozsahu pferuéi a2 do VyImény véci nebo zmény pfl’kazu. Trvé — Ii
objednatel na provédénl' dI’la s pouiitim pfedané véci nebo podle daného pfikazu, mé
Zhotovitel prévo poiadovat, aby tak objednatel uéinil v pl'semné formé.

V pfl’padé, 2e Zhotovitel jiZ v prfibéhu provédénl' dl’la zjistl', fie Cl’lové limity dle (3|. 2.3. této
Smlouvy nebudou moci byt zdflvodu nové zjiéténych objektivnl’ch skuteénostl’ majI'CI'ch svflj
pflvod ve vlastnostech sanovaného Uzeml', které jsou v rozporu s obsahem Projektové
dokumentace (s nimii Projektové dokumentace nepoél’tala a tyto majl’ prokazatelny vliv na
splnéni cilovych limitfl), dosaieny, je povinen na tuto skuteénost objednatele bezodkladné
upozornit. Poruéenl' této povinnosti se povaZuje za jednénl’ bez odborné péée, které znamené
podstatné poruéenl' smluvnich povinnostl' zaklédajl'ci prévo objednatele odstoupit 0d Smlouvy.
Zhotovitel v takovém pfl’padé rovnéi odpovidé za ékodu, kterou objednateli zpflsobil zejména
tim, 2e objednatel vynaloiil finanénl’ prostfedky neUéelné. Po objektivnl'm zjiéténl’, 2e nebude
moiné doséhnout ciloch limitfl, se smluvni strany dohodnou na dalél'm postupu. Nedojde-li k
dohodé, mé objednatel prévo od smlouvy odstoupit.

Kontroly

4.6.1. Objednatel je oprévnén kontrolovat pfedmét plném’ této Smlouvy v jakémkoliv stupni jeho
provédém’, a to jak prostfednictvim vlastnl'ch pracovm’kt‘], tak prostfednictvfm osob
vykonévajl'cich pro objednatele sluiby technické dozoru investora 6i tzv. supervizora.
Zjisti-Ii objednatel, 2e Zhotovitel provédi dl’lo v rozporu se svymi povinnostmi a/nebo
poruéuje ph’sluéné ustanovem’ Smlouvy, je objednatel oprévnén doméhat se, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provédém’m dI’Ia a dl'lo provedl Fédnym
zpflsobem;

4.6.2. Zhotovitel je rovnéi povinen umoinit kontrolu pfedmétu plném’ dI’Ia povél’enym
pracovnikfim Stétniho fondu Zivotm’ho prostfedl' a Ministerstva iivotm'ho prostfedl';

4.6.3. Na poiédém’je Zhotovitel povinen pfedloiit objednateli veékere’ doklady o provédém’ dI’Ia;

4.6.4. Smluvnl' strany se dohodly, fie prflbéh realizace dI’Ia bude pravidelné kontrolovén a
vzéjemné koordinovén po strénce vécné, éasové a finanénl' spoleénymi kontrolm’mi dny,
které bude Zhotovitel organizovat nejméné kaidych 30 kalendéFm’ch dnfl, pokud se
smluvm’ strany nedohodnou jinak. Kontrolm’ch dnL‘] jsou povinni se zUéastnit zéstupci
objednatele, zhotovitele a pfizvané osoby. Zhotovitel povede o prfibéhu véech kontrolm’ch
dnfl, uéinénych zjiéténl'ch, pFijatych zévérech a jejich plném’ch pl'semné zéznamy. Na
kontrolni dnyje Zhotovitel povinen vidy pozvat i zéstupce OEREé MZP.

Zhotovitel je déle zejména povinen:



4.7.1.

4.7.2.

4.7.3.

4.7.4.

4.7.5.

4.7.6.

4.7.7.

4.7.8.

4.7.9.

4.7.10.

4.7.11.

4.7.12.

4.7.13.

4.7.14.

Provést dilo Fédné, véas a v souladu s platnou legislativou (viz zejména prévni predpisy
uvedené v (":I. 3.1. teto Smlouvy) a platnymi metodickymi pokyny Ministerstva iivotniho
prostfedi’ (déle jen ,,MP MZP“), vyhléékou é. 369/2004 8b., 0 projektovéni, provédéni a
vyhodnocovéni geologickych praci, oznamovéni rizikovych geofaktorl‘] a o postupu pri
vypoétu zésob vyhradnich Ioiisek, v platném znéni, déle pak musi bylt prifizkumné préce
na Iokalité realizovény die MP MZP 6. 13 z r. 2005, aktualizované analyza rizik die vyée
zminéné vyhlééky a platného MP MZP 6. 1 z r. 2011 a doplnéni databéze Systému
evidence kontaminovanych mist (déle jen ,,SEKM“) véetné hodnoceni priorit die MP
MZP é. 2zr. 2011;

Seznémit povéfené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s provédéni'm dila
nachézet na misté plnéni, s podminkami bezpeénosti préce, protipoiérni ochrany,
ochrany zdravi pfi pra’ci a ochrany iivotniho prostredi;

Dodriovat pri provédéni dila ujednéni Smlouvy, Fidit se podklady objednatele, zépisy
adohodami smluvnich stran a vyjédfenimi sprévcfi siti’ a dotéenych orgénfl stétm’
sprévy;

Uéastnit se na zékladé pozvénky objednatele véech jednéni tyikajicich se predmétného
dila a Fidit se pii provédéni dila jeho pokyny a poskytnout mu poiadovanou
dokumentaci;

Na vyiédéni objednatele podévat zprévy o stavu provédéni dila elektronickou
nebo pisemnou formou (die pokynl‘] objednatele);

Neprodlené, nejpozdéji nésledujioi pracovnl’ den poté, kdy pfisluéné skuteénost nastane
nebo zhotovitel zjisti, 2e by nastat mohla, pisemné informovat objednatele
o skuteénostech majicich vliv na plnéni této Smlouvy;

Udriovat porédek a éistotu mista plném’ a je povinen na své néklady odstrafiovat
odpady a neéistoty vzniklé jeho pracemi, pripadné jeho poddodavateli; pFi naklédéni
s odpadyje povinen postupovat v souladu se zékonem é. 185/2001 8b., 0 odpadech ve
znéni pozdéj§ich predpisfl a jeho provédécich prévm’ch predpisfi;

Pii realizaci dila postupovat die Zévazného stanoviska MZP;

PH realizaci dila dodriovat ,,Zévazné pokyny pro iadatele a prijemce podpory z OPZP“
a déle také smérnici Ministerstva 2ivotniho prostredi é. 6/2014 pro predklédéni Zédosti
a o poskytovéni finaném’ch prostredki'ii pro projekty z OPZP véetné spolufinancovém’ ze
Stétniho fondu iivotniho prostredi CR a stétm’ho rozpoétu CR;

Dodriovat pravidla publicity pro OPZP;

Metodické zmény vyznamného charakteru pfedloiit OERES MZP k odsouhlaseni;

vysledky provedenych sanaénich praci podrobit oponentnimu jednéni (je-Ii relevantni);

vysledky provedenych praci a sanaénich praci (zde ve smyslu etapové a zévéreéné
zprévy) prflbéiné anotovat do databa’ze SEKM, a to die standardné poiadovane’ho
formétu Ministerstva 2ivotniho prostredi (viz prisluény MP MZP);

V rémci realizace dila zajiét’ovat sanaéni monitoring minimélné v rozsahu die schvélené
Projektové dokumentace.
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Provést dilo Fédné, véas a v souladu s platnou legislativou (viz zejména prévni predpisy
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prostfedi’ (déle jen ,,MP MZP“), vyhléékou é. 369/2004 8b., 0 projektovéni, provédéni a
vyhodnocovéni geologickych praci, oznamovéni rizikovych geofaktorl‘] a o postupu pri
vypoétu zésob vyhradnich Ioiisek, v platném znéni, déle pak musi bylt prifizkumné préce
na Iokalité realizovény die MP MZP 6. 13 z r. 2005, aktualizované analyza rizik die vyée
zminéné vyhlééky a platného MP MZP 6. 1 z r. 2011 a doplnéni databéze Systému
evidence kontaminovanych mist (déle jen ,,SEKM“) véetné hodnoceni priorit die MP
MZP é. 2zr. 2011;

Seznémit povéfené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s provédéni'm dila
nachézet na misté plnéni, s podminkami bezpeénosti préce, protipoiérni ochrany,
ochrany zdravi pfi pra’ci a ochrany iivotniho prostredi;

Dodriovat pri provédéni dila ujednéni Smlouvy, Fidit se podklady objednatele, zépisy
adohodami smluvnich stran a vyjédfenimi sprévcfi siti’ a dotéenych orgénfl stétm’
sprévy;

Uéastnit se na zékladé pozvénky objednatele véech jednéni tyikajicich se predmétného
dila a Fidit se pii provédéni dila jeho pokyny a poskytnout mu poiadovanou
dokumentaci;

Na vyiédéni objednatele podévat zprévy o stavu provédéni dila elektronickou
nebo pisemnou formou (die pokynl‘] objednatele);

Neprodlené, nejpozdéji nésledujioi pracovnl’ den poté, kdy pfisluéné skuteénost nastane
nebo zhotovitel zjisti, 2e by nastat mohla, pisemné informovat objednatele
o skuteénostech majicich vliv na plnéni této Smlouvy;

Udriovat porédek a éistotu mista plném’ a je povinen na své néklady odstrafiovat
odpady a neéistoty vzniklé jeho pracemi, pripadné jeho poddodavateli; pFi naklédéni
s odpadyje povinen postupovat v souladu se zékonem é. 185/2001 8b., 0 odpadech ve
znéni pozdéj§ich predpisfl a jeho provédécich prévm’ch predpisfi;

Pii realizaci dila postupovat die Zévazného stanoviska MZP;

PH realizaci dila dodriovat ,,Zévazné pokyny pro iadatele a prijemce podpory z OPZP“
a déle také smérnici Ministerstva 2ivotniho prostredi é. 6/2014 pro predklédéni Zédosti
a o poskytovéni finaném’ch prostredki'ii pro projekty z OPZP véetné spolufinancovém’ ze
Stétniho fondu iivotniho prostredi CR a stétm’ho rozpoétu CR;

Dodriovat pravidla publicity pro OPZP;

Metodické zmény vyznamného charakteru pfedloiit OERES MZP k odsouhlaseni;

vysledky provedenych sanaénich praci podrobit oponentnimu jednéni (je-Ii relevantni);

vysledky provedenych praci a sanaénich praci (zde ve smyslu etapové a zévéreéné
zprévy) prflbéiné anotovat do databa’ze SEKM, a to die standardné poiadovane’ho
formétu Ministerstva 2ivotniho prostredi (viz prisluény MP MZP);

V rémci realizace dila zajiét’ovat sanaéni monitoring minimélné v rozsahu die schvélené
Projektové dokumentace.
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4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

Vlastnikem realizovaného dila je 0d samého poéétku objednatel, ktery mé rovnéi vlastnické
préva ke véem vécem nutnym k provedenl' dila, které se stanou souééstn’ dila a které zhotovitel
opatfil a dodal na misto plnénl'.

Nebezpeéi ékody na provédéném dI’le i na vécech souvisejI'CI'Ch s provédénl'm dI’Ia nese
zhotovitel, a to a2 do predéni a pfevzetr’ dI’la, kdy toto nebezpeél' pfechézr’ na objednatele.

Zhotovitel je oprévnén pri plnénl’ dila vyuir’t sluieb jen téch poddodavatelfl, které uvedl
vSeznamu poddodavateli: predaném objednateli vsouladu se zadévacn’ dokumentaci pred
podpisem této Smlouvy, a ktery tvorl' pfilohu é. 8 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit,
Ze pfisluéné éésti predmétu plnéni budou takovymi poddodavateli provedeny v souladu se
véemi podml'nkami Smlouvy. Tim nenI' dotéena vyluéné odpovédnost zhotovitele za
poskytovénl' fédného plném’ dle Smlouvy 6i jejl' dl’lél' éésti. Zménu poddodavatele je zhotovitel
oprévnén provést pouze se souhlasem objednatele.

Mé-Ii byt éést verejné zakézky realizovéna prostfednictvfm poddodavatele, ktery za zhotovitele
prokézal uréitou éést kvalifikace, musi se poddodavatel podl'let na plnénl' zakézky v tom
rozsahu, v jakém 59 k tomu zavézal ve smlouvé se zhotovitelem a vjakém prokézal
kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprévnén nahradit jinym poddodavatelem
pouze za predpokladu, Ze novy poddodavatel prokéie éést kvalifikace ve stejném rozsahu, v
jakém zhotovitel prokézal éést kvalifikace prostrednictvim pflvodnl’ho poddodavatele.
Zhotovitel je povinen jakoukoliv zménu na pozici takového poddodavatele predem pisemné
oznémit objednateli s tim, ie tento poddodavatel prokéie, 2e splr'luje analogicky dle zékona é.
134/2016 8b., 0 zadévéni verejnych zakézek, véechny kvalifikaénl' predpoklady, v rozsahu
vjakém tyto kvalifikaénl’ predpoklady splfioval pflvodnl’ poddodavatel (a to vrozsahu a
v souladu se zadévaci dokumentaci), jei byl timto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je
povinen se ve Ihflté 7 kalendéfnich dnfl ode dne doruéenl' pl'semného oznémenl’ vyjédl’it, zda
zménu poddodavatele povoluje éi nikoliv. NevyjédFi-li se objednatel ve stanovené lhflté,
povaiuje se zména na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou. Povolem’
zmény poddodavatele, jsou-Ii splnény podminky zmény dle tohoto élénku, nenl’ objednatel
oprévnén odepfit bezdflvodné.

Zhotovitel je déle povinen po celou dobu realizace dI’Ia vést a prfibéiné aktualizovat rea'lny
seznam véeoh poddodavateli] podilejl'cich se na realizaci dI’Ia, véetné vyée jejich podl'lu na
dile. Tento prehled je povinen objednateli pfedloiit na vyiédém’ neprodlené, nejpozdéji do 7
kalendérnich dnfl od doruéem’ takového poiadavku objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvém’ smlouvy v rémci realizace dI'Ia a2
do jeho ukonéeni povinni splfiovat véeohny kvalifikaém’ predpoklady bezprostfedné souvisejfcr’
s predmétem plnéni dI’Ia, které byly proka’zény v predchozim zadévacr’m rl’zem’, na zékladé
néhoZ byla se zhotovitelem, jakoito vybranym dodavatelem uzavFena tato Smlouva na
predmét plném’ vefejné zakézky. Zhotovitel je povinen pfedloiit doklady prokazujl'ci splném’
vyée uvedenych kvalifikaénich predpokladfi do 15 kalendéfnl’ch dnCI ode dne doruéem’
pl'semné vyzvy ze strany objednatele.

Prisluéné odborné préce v rémci realizace dI’la je zhotovitel povinen zajistit prostrednictvfm
olenfl Feéitelského tymu, které zhotovitel uvedl ve své nabl'dce na veFejnou zakézku a jejichi
prostrednictvim prokézal prisluénou (":ést technické kvalifikace:

- Odpovédny reéitel pro obor sanaém’ geologické préce Zdenék zyma RNDr.

- Odpovédny reéitel pro obor hydrogeologie Zdenék zyma RNDr.

- Odpovédny Feéitel pro obor inienyrské geologie OndFej Michna Mgr.

- Technik odbéru vzorkfl — podzemnl' vody Zuzana Pargaéové Ing.

- Technik odbéru vzorkfl — odpadnl' vody Toméé Krpélek

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.
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4.15.

5.1.

5.2.

- Technik odbéru vzorkfl — odpady Jakub Kubélek Ing.

Zménu vosobé (":Iena reéitelského tyImu Ize provést vy'Ihradné na zékladé pfedchozr’ho
pl'semného souhlasu objednatele. Vtakovém prl'padé musi novy élen reéitelského tYmu
splfiovat poZadavky na danou pozici, které byly objednatelem poiadovény vzadévaci
dokumentaci; tuto skuteénost, spolu s doklady prokazujr’cr’mi ph’sluéné kvalifikaénl’ predpoklady
dle zadévaci dokumentace, predloil' zhotovitel objednateli spolu snévrhem na zménu
reéitelského tymu.

Zhotovitel je povinen v rémci realizace dI’Ia vést denl'k stavebm’ch a dalél'ch éinnostl', a to
vrozsahu daném prisluénYmi prévnimi predpisy (déle jen ,,dem’k“), ve kterém na ty které
éinnosti zaznamenévané do deniku tyto prévnl' pfedpisy dopadajl':

4.15.1 Zhotovitel je povinen ode dne prevzetl' mista plnénl' provédét do denl'ku dennl' zéznamy o
veékerych pracr’ch, které v rémci plnénl' Smlouvy realizuje. Dem'k se sklédé z L'Jvodnl'ch
listl‘], dennl'ch zéznaml‘] a priloh. Uvodnl' listy obsahujl': zékladnl' list, ve kterém jsou
uvedeny nézev a sidlo objednatele a zhotovitele a pfl’padné zmény téchto L'Jdajfi,
identifikaénr’ Udaje stavby podle projektové dokumentace, prehled smluv véetné dodatkfl
a zmén, seznam dokladfl a Urednich opatrenl' t)'IkajI'CI’ch se stavby, seznam dokumentace
stavby, jejich zmén a dodatkL‘] a prehled zkouéek véech druhL‘]. Dennl’ zéznamy se pl’él’ do
knihy soél’slovanymi listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélené
pruplsy.

4.15.2 V deniku se vyznaéi doklady, které se v jednom vyhotovenl' uklédajl’ prl’mo na pracoviéti.
Do deniku se zapisuji véechny skuteénosti rozhodné pro plnénl’ smlouvy. Pokud nékteré
ze zUéastnénych stran se zépisem nesouhlasr’, je povinna do 7 kalendérnl’ch dnfl pripojit
k zéznamu své nesouhlasné vyjédfenl’, jinak se zépis povaéuje 2a odsouhlaseny.
Povinnost vedeni deniku konéi dnem predénl’ a prevzetl’ dl'la. U zépisfl majr’cr’ch vliv na
realizaci dI’Ia oznémi zhotovitel zéstupci objednatele telefonicky v den zépisu, 2e byl tento
zépis proveden a je tfeba jej odsouhlasit.

4.15.3 Denik musi bylt denné pristupny, objednateli prisluél' prvnl' kopie. V den predém' a prevzetl’
dila bude objednateli sostatnimi doklady predén idenl’k. Objednatel je oprévnén na
zékladé vyzvy zhotovitele v deniku zkontrolovat éa’st dI’Ia pred zakry’u’m éi dalél’m
postupem pracr’ nejpozdéji do 5 pracovnich dnCI ode dne doruéenl' pl'semné vyzvy
zhotovitele a v deniku zapsat event. pripominky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole
nejpozdéji 5 pracovnich dnfl predem.

4.15.4 Zépisy v dem'ku se nepovaiuji za zménu Smlouvy, ale slouir’ jako podklad
pro vypracovém’ prisluénych dodatkfl a zmén Smlouvy.

Clének V.
Podklady, pokyny a véci pfedané objednatelem

Zhotovitel prohlaéuje, 2e se 5 veékerymi podklady, které definujl' dl'lo, a které jsou v Uplném
rozsahu pfilohou této Smlouvy, seznémil jii v ra’mci zadévacr’ho rizenl' na verejnou zaka’zku a
pripadné nejasnosti si vyjasnil pfed podém’m své nabr’dky na verejnou zakézku, na jejimi
zékladé je uzavrena tato Smlouva.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost, prl'padné nepFI'pustnost
poiadovanYch zmén a dodatkfl, at’ ui zhlediska dflsledkfl pro jakost dI’Ia 6i v rozporu
s podklady pro uzavreni Smlouvy, ustanovem’mi této Smlouvy nebo s platnou prévnl' L'Jpravou.
V pripadé, ie Objednatel na SVYCh pokynech a poiadavcfch bude i pres takové upozorném’
zhotovitele trvat, zhotovitel je oprévnén odml'tnout jejich splnénl' pouze tehdy, pokud by se
jejich splném’m mohl vystavit nebezpeéi sprévm’ho nebo trestm’ho postihu. Zhotovitel se
dohodne s objednatelem ohledné poiadavkfi objednatele na zmény predmétu této Smlouvy
formou pisemnych dodatkfl Smlouvy.
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(“:Iének VI.
Zmény dila

V pfl’padé objednatelem vyZadovanych éi dle nézoru zhotovitele potfebnych dodateénSIch
vykonfi — zmén provedeni dila, u kterych se zhotovitel bude domnl'vat, 2e mu 2 nich vzniknou
vfléi Objednateli daléi néroky na plnéni nad rémec sjednané ceny dila nebo na zménu terminu
dokonéeni dila, popiipadé jiné néroky, pfipadné které povedou k tzv. ménépracim, seznémi’
zhotovitel objednatele pisemné, jeété pied zahéjenim praci spojenYch se zménou sjednaného
plnéni, s témito svymi daléimi néroky formou névrhu zménového listu. Névrh zménového listu
musi zhotovitel objednateli pfedloiit nejméné 5 pracovm’ch a' pied piedpoklédanym
zahéjenim praci v ném uvedenych.

Zménovy list dle pfedchoziho odstavce musi obsahovat alespofi:

a) dflvod zmény,

b) popis zmény,

c) vyiéi nérflstu, resp. sniieni nékladfl na cenu dila, které pfedstavuji zmény vyikonfi (praci,
dodévek a sluieb) dle poiadavku ve smyslu odst. 1. tohoto élénku této smlouvy, a to ve
struktufe poloZkového rozpoétu,

d) termin provedeni vykonfl dle zménového listu, véetné dopadu na term in dokonéeni dila dle
této Smlouvy.

e) daléi skuteénosti podstatné pro rozhodnuti 0 zméné nebo pfedloieni dodatku Smlouvy.

Zmény ve smyslu odst. 1. tohoto élénku této Smlouvy jsou moiné pouze v piipadé, kdy
Objednatel pisemné odsouhlasi zménovy list a bude uzavFen ph’sluény dodatek Smlouvy.
Zhotovitel souéasné bere na védomi, 2e dodatek ke Smlouvé musi b)'/t uzavFen postupem dle
ust. § 222 zékona 6. 134/2016 8b., 0 zadévéni veFejny/ch zakézek, ve znéni pozdéjéich
pfedpisfl (déle jen ,,ZZVZ“) a pokyny poskytovatele dotace, jinak je uzavfeny dodatek neplatny
a zhotovitel nemé prévo na L'ihradu ceny dila sjednané v tomto dodatku.

Zhotovitel je povinen stanovit cenu vicepraci nebo ménépraci nejv37§e podle hodnot
jednotkovych cen uvedenych v poloikovém rozpoétu s tim, 2e

a) nebude—Ii nékteré éést dila vdflsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
dila sniiena, a to odeétenim veékeryIch nékladfi (i vedlejéich a daléich souvisejl'cich
nékladfl) na provedeni téch éésti dila, které vrémci ménépraci nebudou provedeny.
Néklady na ménépréce budou odeéteny ve vyéi souétu veékerych odpovidajl'cich poloiek a
nékladfl neprovedenych praci dle poloikového rozpoétu,

b) néklady na vicepréce, které nejsou stanoveny jednotkovymi cenami poloiek v poloikovém
rozpoétu, budou stanoveny ve vyéi maximélné 90 % hodnoty jednotkoch cen dle
oboustranné odsouhlaseného ceniku pro ocer'iovém' stavebni praci (napF. VS/konovy a
honoréfovy iéd a Sazebnik UNIKA, nebo Cenova’ soustava URS Praha, a.s.) platného
k datu piedloienl' névrhu zménového listu objednateli. Jestliie se pFi zpracovém’ ocenénl'
vyskytnou vicepréce, které neni moino ocenit vyée uvedenYm zpflsobem, budou tyto
vicepréce ocenény individuélni kalkulaci dle ceny v misté a éase obvykle’.

Drobné zmény a upFesnénI’ dila, které nemaji' vliv na cenu, termin plném’ ani vyisledné uiitné
vlastnosti dila, mohou byt oprévnénymi zéstupci smluvnich stran rozhodnuty a potvrzeny na
misté plnénl' zépisem v deniku.

Objednatel je oprévnén zmenéit rozsah pfedmétu dila. V tomto ph’padé bude smluvni cena
pomérné sniiena s pouZitI'm cen dle poloikového rozpoétu. Nedojde-Ii mezi obéma stranami
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pomérné sniiena s pouZitI'm cen dle poloikového rozpoétu. Nedojde-Ii mezi obéma stranami
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kdohodé pri odsouhlaseni mnoistvi nebo druhu provedenych praCI', dodévek a sluieb, je
zhotovitel oprévnén fakturovat pouze préce, u kterych nedoélo k rozporu.

Clének VII.
Pracoviété, predéni a prevzeti dila

Pro 06e plnéni predmétu smlouvy predé objednatel zhotoviteli k dispozici misto realizace
dI’Ia (déle také jen ,,pracoviété“), a to bez zbyteéne’ho odkladu, nejpozdéji do 14 dnCJ ode dne
doruéem’ pisemné vyzvy objednatele kzahéjenl’ plném’; o predém’ a prevzetl’ pracoviété se
sepiée protokol, ktery bude podepsén zéstupci obou smluvm’ch stran.

Zarl'zenl' pracoviété zabezpeéuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, projektovou
dokumentacr’, legislativou, dostupnymi rozhodnutl'mi orgént‘] verejné sprévy a
relevantm’mi poiadavky objednatele.

V rémci zarl'zenl' pracoviété je zhotovitel povinen zajistit podml’nky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru investora (supervizora), pripadné éinnost
koordinétora bezpeénosti a ochrany zdravi pri préci na pracoviéti.

Zhotovitel pfedé objednateli rédné vyklizené a uklizené pracoviété do 7 kalendérm’ch dnfi ode
dne predénl' a prevzetl' dila. Do terminu predénl’ a pfevzetl’ pracoviété objednatelem odstranl'
zhotovitel z pracoviété zejména véechny neéistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiély a
zarizeni pouir’vané pro doéasné 06e a opustl' pracoviété a dI’lo jako celek v upraveném a
bezpeéném stavu.

Zhotovitel je povinen véas, nejméné 7 pracovnl’ch dnfl pfed stanoveny’Im terminem pfedém’
a prevzeti dila, objednatele vyzvat k prevzeti hotového dI’la a souéasné predat objednateli
névrh protokolu o predéni a prevzeti dila véetné véech pFI’loh. Dflkazm’ bremeno prokazujr’cr’
véasné vyzvéni objednatele k prevzetl' hotového dI’la nese zhotovitel. Objednatel je povinen
k predéni a prevzetl’ dl’la prizvat osoby vykonévajr’cr’ funkci technického dozoru investora
(supervizora) a autorského dozoru projektanta.

Objednatel je povinen prevzit pouze Fédné provedené dl’lo. Dl'lo bude povaiovéno za Fédné
provedené tehdy, doélo-Ii k jeho véasnému splnénl' bez vad a nedodélkL‘] a je-Ii toto provedeno
v souladu se véemi ostatm’mi poiadavky a podmr’nkami vyplyvajl’cimi z této Smlouvy a jejl’m
L'Jéelem.

O predénl' a pfevzetr’ predmétu dila podepiéi smluvnl' strany protokol, ktery musr’ obsahovat
prohlééeni o prevzeti nebo neprevzeti dl'la a soupis ph’padnych vad a nedodélkCI. Souééstr’
protokolu o predéni a prevzeti dI'Ia bude i dokumentace skuteéného provedem’ dI’Ia véetné
zaméfem’ dila v JTSK, vyékovém systému Baltpo ve formétu shp, vyrovném’ a névrhu
oddélovacr’ho geometrického plénu ovéfeného katastrélm’m uradem, pokud bude potreba.

Odmitne—Ii objednatel dilo prevzit, jsou smluvnl’ strany povinny do protokolu uvést konkrétm’
dflvody objednatele, pro které odmité dilo prevzit a stanovisko zhotovitele k témto dflvodflm.

Po odstranénr’ vad a nedodélkfl, pfl’padné jinych nedostatkfl, pro které objednatel odml'tl dl'lo
prevzit, se bude pfejimaci fizeni opakovat v nezbytném rozsahu. Objednatel mflie prevzit dl'lo
vykazujl'ci vady a nedodélky. V takovém pfipadé sjednajl' smluvnl' strany v protokolu o pfedém’
a prevzetl' dI’Ia terminy pro odstranénijednotlivych vad a nedodélkt‘].

Dfivodem nepfevzetr’ dI’Ia mDZe byt zejména jeho nefunkénost brém’cr’ naplném’ doelu te’to
Smlouvy, z dl‘Jvodu nenaplnéni podminek Projektové dokumentace.

Splnéni poiadavkfl na dr’lo vyplyvajl'cich z obecné zévaznyICh prévm’ch predpisfl a dalér’ch
predpisfl a norem dle této Smlouvy prokéie zhotovitel pfedém’m dokladfl potrebnyIch k
fédnému provozovéni dI’Ia nejpozdéji v rémci pfedém’ a prevzetl' dl'la.
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V rémci pfedévaciho Fizenl' pfedé Zhotovitel objednateli poiadovanou dokumentaci. Po
schvélenI' dokumentace OERES MZP (je—li relevantm’) ji Zhotovitel pfedé v tiéténé podobé v 6
(éesti) originélnl'ch vytiscich.

(:Iének VIII.
Cena za provedeni dila, platebni podminky, néleiitosti Oéetnich a dar'Iovych dokladCI

Cena za provedeni dila bez DPH 75 919 020,00 Ké
DPH 21% 15 942 994,20 Ké
Cena za provedeni dI'Ia véetné 21% DPH 91 862 014,20 Kc“:

Cena za provedeni dI’Ia je stanovena jako maximélm’ a zahrnuje veékeré poloiky obsaiené
v Poloikovém rozpoétu. Cena obsahuje veékeré néklady nezbytné ke véasné a kompletnI'
realizaci dila v souladu s touto Smlouvou. Cena je sjednéna jako neménné; zménéna mflie
byt pouze v souvislosti se zménami sazeb DPH.

Zhotovitel odpovidé za to, ie sazba dané DPH je stanovena vsouladu
s platnSImi prévnl'mi pfedpisy

V souladu s ustanovenim § 21 odst. 7 zékona ('2. 235/2004 8b., 0 dani z pfidané hodnoty, ve
znénl' pozdéjéich pfedpisfl (déle jen ,.zék0n 0 DPH“), sjednévajl' smluvnI' strany dI’IéI’ plnénI'.

Cena dila bude objednatelem uhrazena na zékladé dI’léI'ch dafioch dokladfl (dale jen
,,faktura”), vystavovanych zhotovitelem za skuteéné realizovanou éést dI'Ia vrémci
ukonéeného éasového Useku, kterym je vsouladu stouto Smlouvou kalendéFnI' étvrtletI'.
PlnénI’ realizované ve vymezenych éasovSIch Usecich odsouhlasené objednatelem, se
povaiujl' za samostatné zdanitelné plnéni uskuteénéné dle skuteéného data provedeni.
Zhotovitel, plétce DPH, vystaVI’ na zdanitelné plnénI’ fakturu, jejl'i nedI'Inou souééstl' bude
soupis provedenych praCI’, dodévek a sluieb vyhotoveny v souladu s ocenénl'm poloiek v
Poloikovém rozpoétu, ktery bude podepsén zhotovitelem a odsouhlaseny osobou
vykonévajI’CI’ technicky dozor investora (supervizorem) za objednatele.

Podkladem pro L'Ihradu ceny dila budou faktury, které budou mI't na’leiitosti dar'Iového dokladu
dle § 29 zékona o DPH a néleiitosti stanovené § 435 obéanského zékom’ku. Kromé néleiitostl'
stanovenych platnymi prévm’mi pfedpisy pro dafiovy doklad bude Zhotovitel povinen ve faktuFe
uvést i tyto L’Idaje:

a) éislo smlouvy objednatele, je—Ii toto smlouvé pfidéleno,

b) nézev dI’Ia — tedy text: ,,Sanace staré ekologické zétéie vareélu bylvalého podniku
Kovoplast a sousednim intravilénu mésta Novy Bydiov“,

c) identifikace projektu a jeho (":I'slo,

d) oznaéem’ banky a (":I'slo L'Iétu, na ktery musi byt zaplaceno, a to vsouladu SL’Idaji
uvedenymi v 6|. |. této Smlouvy,

e) IhI‘Jtu splatnosti faktury dle (":I. 8.11. této smlouvy,

f) oznaéem’ osoby, které fakturu vyhotovila, véetné jejI'ho podpisu a kontaktm’ho telefonu.

Faktura musi obsahovat zéklad dané, sazbu a vyéi dané a cenu véetné dané z pfidane’
hodnoty.

Zhotovitel je odpovédny za stanovem’ sprévne’ho dafiového reiimu v souladu se zékonem o
DPH a souéasné je odpovédny za stanoveni a uvedenI' él'sla kédu klasifikace produkce dle
(":I'selniku CZ-CPA na dafiovém dokladu. Pfi splnénI' podmI'nek ustanovem’ § 92e zékona o
DPH bude dafiovy doklad vystaven v reiimu pfenesené dafiové povinnosti a bude na ném
uvedeno sdélenl', ie "dafi odvede objednatel". V pfipadé, ie na zékladé poskytnuty/ch plnénI'
budou poskytnuty préce, dodévky, sluiby nebo montéim’ préce, které nepodléhajl' reiimu
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uvedeno sdélenl', ie "dafi odvede objednatel". V pfipadé, ie na zékladé poskytnuty/ch plnénI'
budou poskytnuty préce, dodévky, sluiby nebo montéim’ préce, které nepodléhajl' reiimu

10



8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

pfenesené dafiové povinnosti, zavazuje se zhotovitel vystavit samostatné dafiové doklady pro
kaidy dafiovy reiim véetné véech zékonnych néleiitostn’, platnyIch pro dany reiim.

Stane—Ii se zhotovitel nespolehlivym plétcem ve smyslu § 106a zékona o DPH, je povinen
neprodlené o tomto informovat objednatele.

Bude—Ii zhotovitel ke dni poskytnuti zdanitelného plnénI veden jako nespolehlivy plétce ve
smyslu § 106a zékona o DPH, je objednatel oprévnén éést ceny dI’Ia odpovidajI'CI' dani z
pfidané hodnoty uhradit pfimo na Uéet sprévce dané v souladu s ust. § 109a zékona o DPH. O
tuto éést bude ponIZena cena dila a zhotovitel obeI' pouze cenu dI’Ia (éésti dI’Ia) bez DPH.

Objednatel je oprévnén (nikoliv véak povinen) pozastavit (neuhradit) zkaidé (kterékoliv)
faktury zédrzné ve vyéi 5 % z Uétované ééstky (véetné DPH), pfiéemi tato pozastavené ééstka
v takovém pfipadé zflstévé a2 do doby pfedénl' dl'la bez vad a nedodélkL‘] dIe élénku VII. této
Smlouvy u objednatele jako nezflroéitelné jistota. Toto depozitum bude zhotoviteli uhrazeno
p0 pfedém’ a pfevzetl' dI’Ia bez vad a nedodélkfl dle élénku VII. této smlouvy, a to do 15
pracovnl'ch dnfl na zékladé pl'semné Zédosti zhotovitele.

Lhflta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou smluvm’ch stran stanovena na 30
kalendéfnich dni) ode dne jejich doruéenl' objednateli.

Po provedenl' a pfedéni celého dI’la dle (3|. VII. této Smlouvy provede zhotovitel zévéreéné
vyl'JétovénI', které doloZI rekapitulaci vystavenyICh faktur a rekapitulaci veékerych provedenych
praci, a které bude vyhotoveno v souladu s poloikovym rozpoétem. Doruéem’ faktur a iédosti
o uvolnénI pozastévky se provede osobné oproti podpisu osoby zmocnéné objednatelem
nebo prostf‘ednictvim provozovatele poétovnich sluieb nebo datove’ schrénky.

Objednatel je oprévnén vadnou fakturu pfed uplynutl’m lhflty splatnosti vrétit zhotoviteli bez
zaplaceni k provedenl' opravy v téchto pfl’padech:

a) nebude—Ii faktura obsahovat nékterou zékonnou nebo vtéto smlouvé stanovenou
néleiitost (”3i pfilohu nebo bude-Ii chybné vyL’Jétovéna cena za dI’lo,

b) budou-Ii vyL’Jétovény préce, které nebyly provedeny éi nebyly odsouhlaseny
objednatelem,

c) bude—Ii DPH vyflétovéna v nesprévné vyéi.

Ve vrécené faktufe objednatel vyznaél' dfivod vrécem’. Zhotovitel provede opravu vystavem’m
nové faktury. VrétI-Ii objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestéva’ béiet pl‘Jvoa' Ihl‘Jta
splatnosti. Celé Ihflta splatnosti béil’ opét ode dne doruéem’ opravené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem pfipsém’ pfisluéné ééstky na Uéet zhotovitele.

Objednatel je oprévnén pozastavit financovém’ v pfi'padé, 2e zhotovitel bezdflvodné pferuéi
préce nebo préce bude provédét vrozporu se Smlouvou, obecné zévaznymi prévnl'mi
pfedpisy, platnymi technickymi normami nebo pokyny objednatele.

Zhotovitel nem’ oprévnén zapoéist jakékoli pohledévky oproti na’rokflm objednatele.
Pohledévky a néroky zhotovitele vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nesméjl' byt
postoupeny tFetI'm osobém, zastaveny nebo s nimi jinak disponovéno. JakYkoIi prévm’ L'Jkon
uéinény zhotovitelem v rozporu s tI'mto ustanovem’m bude povaiovén za pfiél'ci se dobrym
mravum.
VkaZdém kalendéfm’m roce bude posledni faktura se zdanitelnym plném’m spadajl'cim do
pfisluéného roku, vystavena a objednateli doruéena nejpozdéji do 15.12. pfisluéne’ho roku.

11

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

pfenesené dafiové povinnosti, zavazuje se zhotovitel vystavit samostatné dafiové doklady pro
kaidy dafiovy reiim véetné véech zékonnych néleiitostn’, platnyIch pro dany reiim.

Stane—Ii se zhotovitel nespolehlivym plétcem ve smyslu § 106a zékona o DPH, je povinen
neprodlené o tomto informovat objednatele.

Bude—Ii zhotovitel ke dni poskytnuti zdanitelného plnénI veden jako nespolehlivy plétce ve
smyslu § 106a zékona o DPH, je objednatel oprévnén éést ceny dI’Ia odpovidajI'CI' dani z
pfidané hodnoty uhradit pfimo na Uéet sprévce dané v souladu s ust. § 109a zékona o DPH. O
tuto éést bude ponIZena cena dila a zhotovitel obeI' pouze cenu dI’Ia (éésti dI’Ia) bez DPH.

Objednatel je oprévnén (nikoliv véak povinen) pozastavit (neuhradit) zkaidé (kterékoliv)
faktury zédrzné ve vyéi 5 % z Uétované ééstky (véetné DPH), pfiéemi tato pozastavené ééstka
v takovém pfipadé zflstévé a2 do doby pfedénl' dl'la bez vad a nedodélkL‘] dIe élénku VII. této
Smlouvy u objednatele jako nezflroéitelné jistota. Toto depozitum bude zhotoviteli uhrazeno
p0 pfedém’ a pfevzetl' dI’Ia bez vad a nedodélkfl dle élénku VII. této smlouvy, a to do 15
pracovnl'ch dnfl na zékladé pl'semné Zédosti zhotovitele.

Lhflta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou smluvm’ch stran stanovena na 30
kalendéfnich dni) ode dne jejich doruéenl' objednateli.

Po provedenl' a pfedéni celého dI’la dle (3|. VII. této Smlouvy provede zhotovitel zévéreéné
vyl'JétovénI', které doloZI rekapitulaci vystavenyICh faktur a rekapitulaci veékerych provedenych
praci, a které bude vyhotoveno v souladu s poloikovym rozpoétem. Doruéem’ faktur a iédosti
o uvolnénI pozastévky se provede osobné oproti podpisu osoby zmocnéné objednatelem
nebo prostf‘ednictvim provozovatele poétovnich sluieb nebo datove’ schrénky.

Objednatel je oprévnén vadnou fakturu pfed uplynutl’m lhflty splatnosti vrétit zhotoviteli bez
zaplaceni k provedenl' opravy v téchto pfl’padech:

a) nebude—Ii faktura obsahovat nékterou zékonnou nebo vtéto smlouvé stanovenou
néleiitost (”3i pfilohu nebo bude-Ii chybné vyL’Jétovéna cena za dI’lo,

b) budou-Ii vyL’Jétovény préce, které nebyly provedeny éi nebyly odsouhlaseny
objednatelem,

c) bude—Ii DPH vyflétovéna v nesprévné vyéi.

Ve vrécené faktufe objednatel vyznaél' dfivod vrécem’. Zhotovitel provede opravu vystavem’m
nové faktury. VrétI-Ii objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestéva’ béiet pl‘Jvoa' Ihl‘Jta
splatnosti. Celé Ihflta splatnosti béil’ opét ode dne doruéem’ opravené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem pfipsém’ pfisluéné ééstky na Uéet zhotovitele.

Objednatel je oprévnén pozastavit financovém’ v pfi'padé, 2e zhotovitel bezdflvodné pferuéi
préce nebo préce bude provédét vrozporu se Smlouvou, obecné zévaznymi prévnl'mi
pfedpisy, platnymi technickymi normami nebo pokyny objednatele.

Zhotovitel nem’ oprévnén zapoéist jakékoli pohledévky oproti na’rokflm objednatele.
Pohledévky a néroky zhotovitele vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nesméjl' byt
postoupeny tFetI'm osobém, zastaveny nebo s nimi jinak disponovéno. JakYkoIi prévm’ L'Jkon
uéinény zhotovitelem v rozporu s tI'mto ustanovem’m bude povaiovén za pfiél'ci se dobrym
mravum.
VkaZdém kalendéfm’m roce bude posledni faktura se zdanitelnym plném’m spadajl'cim do
pfisluéného roku, vystavena a objednateli doruéena nejpozdéji do 15.12. pfisluéne’ho roku.

11



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

(:Iének IX.
Smluvni pokuty, firok z prodleni

V pfipadé prodleni zhotovitele se splnénim pfedmétu smlouvy oproti term inu sjednanému v (3|.
3.3. této Smlouvy, je objednatel oprévnén vyt'Jétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 0,02 %
z ceny dila véetné DPH za kaidy i zapoéaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni objednatele se zaplacenim ceny za dilo (3i jeji éésti sjednévaji smluvni
strany Urok z prodleni z diuZné ééstky v zékonné vyéi stanovené nafizenim vlédy é. 351/2013
8b., kterym se uréuje vyée Urokfl z prodleni a nékladfii spojenyIch s uplatnéni’m pohledévky,
uréuje odména Iikvidétora, Iikvidaéniho sprévce a élena orgénu prévnické osobyjmenovaného
soudem a upravuji nékteré otézky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstfikL‘] prévnickych a
fyzickych osob, ve znéni pozdéjéich piedpisfl.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfeda’nim vyklizeného pracoviété za podmi’nek a ve Ihfité die
6|. 7.4. této Smlouvy, je objednatel oprévnén vyL'Jétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve VYéi
5.000,— Kc“: za kaidy i zapoéaty den prodleni.

V pfipadé, 2e zhotovitel poruéi své povinnosti stanovené v él. 4.11., 4.13. a 4.14. této
Smlouvy, je Objednatel oprévnén vyflétovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 10.000,- Kc': za
kaZdy zjiétény pfipad a v pfipadé, Ze zhotovitel zjiéténé poruéeni nenapravi v pfiméfene’ Ihflté,
i opakované.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénl'm vad a nedodélkt‘] zjiétém'Ich pfi pFedéni dila,
oproti terminflm sjednanym v pfedévacim protokolu, nebo v pfl’padé prodleni zhotovitele
s odstranénim vad zjiéténych v zéruéni dobé v souladu 3 6|. 10.5. této Smlouvy, je objednatel
oprévnén L’iétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy'Iéi 2.000,— Ké za kaidou vadu éi nedodélek a
za kaidy i zapoéaty den prodleni, a to i nad rémec sankce za prodleni dle él. 9.1. vYée.

V pFI’padé poruéeni povinnosti Zhotovitele vést dem'k a naklédat 5 mm vsouladu 3 (3|. 4.15.
této smlouvy, je Objednatel oprévnén vétovat Zhotoviteli smluvni’ pokutu ve vyéi 2.000,- Ké
za kaidy zjiétény pfipad poruéeni.

V pi'ipadé poruéeni kterékoliv z povinnosti Zhotovitele dle 6|. 4.7. této Smlouvy je Objednatel
oprévnén vyL’iétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve viléi 3.000,- Ké za kaidy zjiétény pFI’pad.

Vpi‘ipadé, 2e Zhotovitel nebude pfi plnéni pfedmétu této Smlouvy postupovat vsouladu
s piedpisy die 6|. 3.1. 3 6|. 4.7.7. této smlouvy je Objednatel oprévnén vyL'iétovat Zhotoviteli
smluvni pokutu ve vyéi 5.000,— Kc“: za kaidy prokazatelné zjiétény pfipad nebo nepFedloieni
seznamu.

V pfipadé, 2e Zhotovitel poruéi svflj zévazek mit p0 celou dobu plnéni pfedmétu této Smlouvy
sjednéno pojiéténi vsouladu sél. XI. této Smlouvy, je Objednatel oprévnén vyflétovat
Zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 50.000,— Kc": za kaidy zjiétény pFipad. Za kaidy zjiétény
pFipad se povaiuji i situace, kdy objednatel zjisti poruéeni élénku XI. této Smlouvy
zhotovitelem, smluvni pokutu die tohoto odstavce tohoto élénku této Smlouvy uplatni a
zhotovitel neprovede népravu (neuvede své pojiéténi do souladu 3 6|. XI. této Smlouvy) ani
vnéhradm’ Ihflté 30 pracovnich dni, které poéiné svfij béh ode dne uplatnéni sankce die
tohoto odstavce tohoto élénku této Smlouvy objednatelem.

V pfipadé, 2e zhotovitel poruéi jakoukoliv jinou, vyée v (":I. 9.1. a2 9.9. této Smlouvy
neuvedenou, avéak v této Smlouvé vyslovné stanovenou povinnost, je objednatel oprévnén
vyl'Jétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 1.000,- Kc": za kaidy prokazatelné zjiétény pFipad
poruéeni.

V pfipadé, 2e zévazek provést dilo zanikne pfed Fa’dnym provedenim dila, nezaniké pra’vo na
zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo di'ivéjéim poruéenim povinnosti.

Zénik zévazku pozdnim splnénim neznamené zénik préva na zaplaceni smluvni pokuty za
prodleni s plnénim dila.
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Objednatel je oprévnén jakoukoliv smluvnl' pokutu zapoél'st na cenu dI'Ia, na kteroukoliv dl’léi
fakturu zhotovitele, a to i tehdy, jestliie pohledévky zhotovitele nejsou splatné.

Smluvni pokuty 5e nezapoéitévajl' na néhradu pfl’padné vzniklé ékody. Uhrazem’m nebo
vyl'JétovénI'm smluvnl' pokuty nenl' dotéen nérok objednatele na néhradu ékody v plné vyéi.
VyUétovénim jakékoliv smluvm’ pokuty neztréci objednatel prévo poiadovat po zhotoviteli
Uhradu ékody v podobé éésti dotace, o kterou by v dflsledku poruéem’ povinnostl’ zhotovitele
dle této Smlouvy mohl pfijl’t nebo kterou by byl nucen poskytovateli dotace vrétit; zhotovitel se
zavazuje takovou ékodu objednateli vplném rozsahu uhradit. To samé platl' ohledné
pfipadnych sankcn’, které by byl objednatel povinen uhradit pfisluénym orgénfim dvodu
poruéenl' povinnostl' zhotovitele pfi plnénl' pfedmétu této Smlouvy.

Smluvni strany prohlaéujl', Ze sjednané vyée smluvnl'ch pokut je pfiméfené vyznamu zajiéténé
prévm’ povinnosti.

Clének X.
Odpovédnost za vady — zéruka

Zhotovitel poskytuje objednateli na plnénl' dle pfedmétu této Smlouvy zéruku. Zéruém’ doba
zaéiné béiet od data pfedéni a pfevzetl' Fédné provedeného dila, bez vad a nedodélkfl,
uvedeného v protokolu o pfedéni a pfevzetl’ dila.

Zéruéni doba za kompletni pfedmét plnénl' Smlouvy je stanovena v délce 60 méSI’CL‘]. Po dobu
této zéruéni Ihflty odpovidé zhotovitel objednateli za to, ie dI’lo bude mI't vlastnosti sjednané
v této Smlouvé, resp. obvyklé, a 2e bude v souladu se véemi pfedpisy a normami, podle nichZ
byl povinen dI’Io provést.

Zhotovitel odpovidé za to, 2e smluvené dilo nemé vady.

Objednatel ozna’mi zhotoviteli pisemné, bez zbyteéného odkladu p0 jejich zjiéténl’, vady dl’la
zjiéténé v zéruéni dobé. V oznémeni vadu popiée nebo uvede, jak se projevuje.

Zhotovitel je povinen odstranit oznémené vady na své vlastnl' néklady, neprodlené po
oznémem’ o vadé, maximélné ve Ihflté do 15 kalendéfm'ch dnfl ode dne oznémem’ vady, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak.

Objednatel je oprévnén sém odstranit vadu dI’Ia na néklady zhotovitele bez Ujmy svych prév ze
zéruky, jestliie dé zhotovitel objednateli k takové opravé pisemny souhlas nebo jestliie
zhotovitel neodstranil vady ve Ihflté podle bodu 10.5. této Smlouvy.

Pokud (":innostl' zhotovitele dojde ke zpflsobem’ ékody objednateli nebo tFetI'm osobém z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplném’ podml'nek vyplyvajI'CI'ch 2e za’kona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této Smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu
tuto §kodu napravit a neni—Ii to moiné, tak finanéné uhradit. Veékere’ néklady 5 mm spojené
nese zhotovitel.

élének XI.
Odpovédnost za ékodu a pojiéténl’ odpovédnosti

Odpovédnost za ékodu se Fidl’ pfisluénymi ustanovenl'mi OZ.

Zhotovitel odpovidé za ékodu, které objednateli vznikne v dflsledku vadné provedeného dI’Ia, a
to v plném rozsahu.
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11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Zhotovitel je povinen uéinit veékeré opatfenl' potrebné kodvrécem’ ékody nebo kjejl'mu
zmirnéni.

Zhotovitel je povinen mit p0 celou dobu provédém’ dila, sjednéno platné pojiétém’
odpovédnosti za ékodu zpflsobenou podnikatelskou éinnostr’ tretl' osobé s limitem pojistného
plnénl’ minimélné ve vyéi ceny dila véetné DPH. Tuto platnou a L'Jéimou pojistnou smlouvu
(pojistku) je Zhotovitel povinen kdykoliv objednateli predloiit do 5-ti pracovm’ch (1a od
okamZiku, kdy o to bude objednatelem v prfibéhu platnosti této Smlouvy poiédén.

V pfl’padé uzavfeni pojistné smlouvy na dobu uréitou (s koncem platnosti ke konci
kalendérniho roku) je Zhotovitel povinen koncem kaidého kalendéf'nl'ho roku, VZdy nejpozdéji
2 mésice pred koncem prisluéného kalendéfniho roku, prokézat objednateli, ie jeho pojistka
ve vyée uvedeném rozsahu je stéle platné, popr. 2e je prodlouiena, popr. 2e Zhotovitel uzavrel
jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve vyéi pojistného plnénl', jak bylo stanoveno zadavatelem
v zadévacich podminkéch.

V pfl’padé, 2e platnost pfedmétné pojistky skonél' v prflbéhu kalendérniho roku, je Zhotovitel
povinen prokézat objednateli, dy nejpozdéji 2 mésice pred skonéenl’m platnosti pflvodnl'
pojistky, 2e jeho pojistka je v poiadovaném rozsahu prodlouiena, popr. 2e zhotovitel uzavrel
novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve vyéi pojistného plnénl', jak bylo stanoveno
v tomto élénku této Smlouvy.

Clének XII.
Souéinnost smluvnl’ch stran

Smluvni strany jsou povinny vyvijet veékeré Usill' k vytvorenl' potFebnYch podmr’nek pro
naplnéni l’JéeIu této Smlouvy a realizaci dila, které vyplajI’ zjejich smluvnl'ho postavem’. To
plati i v pfipadech, kdy takové povinnost nem’ vyslovné stanovena vjednotlivych ustanovenr’ch
této Smlouvy. Predevéim jsou smluvni strany povinny vyvinout souéinnost v rémci Smlouvou
upravenSIch postupfl a vyvinout potfebné Usill', které na nich lze v souladu s pravidly poctivého
obchodm’ho styku poiadovat, krédnému splnénr’ jejich smluvm’ch povinnosti. To se tyké i
pripravenosti k poskytovém’ konzultaci vzéjemné smluvm’mi stranami k tomu, aby pro éinnost
obou smluvnich stran byly k dispozici véasné, l’JpIné a pravdivé informace.

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znémy okolnosti, které jI’ brénr’, aby dostéla svym
smluvnim povinnostem, sdéli to neprodlené pisemné druhé smluvnl' strané. Smluvnl' strany se
zavazujl' neprodlené odstranit v rémci svych moZnostI' véechny okolnosti, které jsou na jejich
strané a které brém’ splnéni jejich smluvm’ch povinnosti. Pokud k odstraném’ téchto okolnostl'
nedojde, je druhé smluvni strana oprévnéna poiadovat splnénl’ povinnosti v néhradm’m
terminu, ktery stanovi s pfihlédnutl'm k povaze za'leiitosti.

Zhotovitel je povinen na zékladé skuteénostl' zjiéténych v prflbéhu plnénl' Smlouvy navrhovat a
provédét opatrenl' smérujl'ci k dodriem’ podml'nek stanovenych Smlouvou a jejl'mi prilohami,
pro naplfiovém’ predmétu Smlouvy a k ochrané objednatele pred ékodami, ztrétami a
zbyteénSImi vydaji, a poskytovat objednateli veékeré potrebne' podklady, konzultace, pomoc a
jinou souéinnost.

Zhotovitel bude dle ustanovem’ § 2 pism. e) zékona. é. 320/2001 8b., 0 finaném’ kontrole ve
verejné sprévé, v platném zném’, osobou povinnou spolupflsobit pri vykonu finaném’ kontroly.
Zhotovitel je déle povinen poskytnout na iédost objednatele nebo zéstupcfl Evropské komise
veékeré doklady tykajici se této zaka’zky. Zérovefi je Zhotovitel povinen archivovat veékeré
pisemné doklady tykajl'ci se plnénl' predmétu dI’Ia a poskytnout veékeré poiadované
informace, dokladovat svoji éinnost, poskytovat veékerou dokumentaci vztahujr’cr’ se k projektu
a umoinit vstup povérenym osobém do svych objektfl a na pozemky k ovérovénl' podml'nek
plnénl' predmétu dila.

14

11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Zhotovitel je povinen uéinit veékeré opatfenl' potrebné kodvrécem’ ékody nebo kjejl'mu
zmirnéni.

Zhotovitel je povinen mit p0 celou dobu provédém’ dila, sjednéno platné pojiétém’
odpovédnosti za ékodu zpflsobenou podnikatelskou éinnostr’ tretl' osobé s limitem pojistného
plnénl’ minimélné ve vyéi ceny dila véetné DPH. Tuto platnou a L'Jéimou pojistnou smlouvu
(pojistku) je Zhotovitel povinen kdykoliv objednateli predloiit do 5-ti pracovm’ch (1a od
okamZiku, kdy o to bude objednatelem v prfibéhu platnosti této Smlouvy poiédén.

V pfl’padé uzavfeni pojistné smlouvy na dobu uréitou (s koncem platnosti ke konci
kalendérniho roku) je Zhotovitel povinen koncem kaidého kalendéf'nl'ho roku, VZdy nejpozdéji
2 mésice pred koncem prisluéného kalendéfniho roku, prokézat objednateli, ie jeho pojistka
ve vyée uvedeném rozsahu je stéle platné, popr. 2e je prodlouiena, popr. 2e Zhotovitel uzavrel
jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve vyéi pojistného plnénl', jak bylo stanoveno zadavatelem
v zadévacich podminkéch.

V pfl’padé, 2e platnost pfedmétné pojistky skonél' v prflbéhu kalendérniho roku, je Zhotovitel
povinen prokézat objednateli, dy nejpozdéji 2 mésice pred skonéenl’m platnosti pflvodnl'
pojistky, 2e jeho pojistka je v poiadovaném rozsahu prodlouiena, popr. 2e zhotovitel uzavrel
novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve vyéi pojistného plnénl', jak bylo stanoveno
v tomto élénku této Smlouvy.

Clének XII.
Souéinnost smluvnl’ch stran

Smluvni strany jsou povinny vyvijet veékeré Usill' k vytvorenl' potFebnYch podmr’nek pro
naplnéni l’JéeIu této Smlouvy a realizaci dila, které vyplajI’ zjejich smluvnl'ho postavem’. To
plati i v pfipadech, kdy takové povinnost nem’ vyslovné stanovena vjednotlivych ustanovenr’ch
této Smlouvy. Predevéim jsou smluvni strany povinny vyvinout souéinnost v rémci Smlouvou
upravenSIch postupfl a vyvinout potfebné Usill', které na nich lze v souladu s pravidly poctivého
obchodm’ho styku poiadovat, krédnému splnénr’ jejich smluvm’ch povinnosti. To se tyké i
pripravenosti k poskytovém’ konzultaci vzéjemné smluvm’mi stranami k tomu, aby pro éinnost
obou smluvnich stran byly k dispozici véasné, l’JpIné a pravdivé informace.

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znémy okolnosti, které jI’ brénr’, aby dostéla svym
smluvnim povinnostem, sdéli to neprodlené pisemné druhé smluvnl' strané. Smluvnl' strany se
zavazujl' neprodlené odstranit v rémci svych moZnostI' véechny okolnosti, které jsou na jejich
strané a které brém’ splnéni jejich smluvm’ch povinnosti. Pokud k odstraném’ téchto okolnostl'
nedojde, je druhé smluvni strana oprévnéna poiadovat splnénl’ povinnosti v néhradm’m
terminu, ktery stanovi s pfihlédnutl'm k povaze za'leiitosti.

Zhotovitel je povinen na zékladé skuteénostl' zjiéténych v prflbéhu plnénl' Smlouvy navrhovat a
provédét opatrenl' smérujl'ci k dodriem’ podml'nek stanovenych Smlouvou a jejl'mi prilohami,
pro naplfiovém’ predmétu Smlouvy a k ochrané objednatele pred ékodami, ztrétami a
zbyteénSImi vydaji, a poskytovat objednateli veékeré potrebne' podklady, konzultace, pomoc a
jinou souéinnost.

Zhotovitel bude dle ustanovem’ § 2 pism. e) zékona. é. 320/2001 8b., 0 finaném’ kontrole ve
verejné sprévé, v platném zném’, osobou povinnou spolupflsobit pri vykonu finaném’ kontroly.
Zhotovitel je déle povinen poskytnout na iédost objednatele nebo zéstupcfl Evropské komise
veékeré doklady tykajici se této zaka’zky. Zérovefi je Zhotovitel povinen archivovat veékeré
pisemné doklady tykajl'ci se plnénl' predmétu dI’Ia a poskytnout veékeré poiadované
informace, dokladovat svoji éinnost, poskytovat veékerou dokumentaci vztahujr’cr’ se k projektu
a umoinit vstup povérenym osobém do svych objektfl a na pozemky k ovérovénl' podml'nek
plnénl' predmétu dila.

14



XIII.
Zénik zévazkfl

Zévazky smluvnich stran ze Smlouvy zanikajl':

13.1. Splnénim.

13.1.1. Zévazky smluvnich stran ze Smlouvy zanikajl' pfedevél'm jejich splnénl'm.

13.2. Dohodou smluvnich stran.

13.2.1. Jednotlivé zévazky smluvnich stran, jakoi i Smlouva jako celek, mohou rovnéi zaniknout,
dohodnou-Ii se na torn smluvni strany formou dodatku ke Smlouvé. Takovy dodatek musi
bylt pisemny a obsahovat vypofédéni véech zévazkfi, na které smluvni strany, které
takovy dodatek uzaviraji, mohly pomyslet, jinak je neplatny.

13.3. Odstoupenim od Smlouvy.

13.3.1.

13.3.2.

13.3.3.

13.3.4.

13.3.5.

Odstoupit od Smlouvy Ize pouze zdflvodfl stanovenych ve Smlouvé nebo zékonem (§
2001 a nésl. OZ).

Kterékoli ze smluvnich stran ml‘JZe Odstoupit 0d této Smlouvy, poruéf-li druhé strana
podstatnYm zpflsobem své smluvni povinnosti, pfestoie byla na tuto skuteénost
prokazatelnjtm zpflsobem druhou smluvni stranou upozornéna.

Stanovi-Ii oprévnéné smluvni strana druhé smluvni strané pro splnénl’ jeho zévazku
néhradm’ (dodateénou) Ihfltu, vzniké ji prévo Odstoupit od této Smlouvy a2 po marném
uplynuti této Ihflty, to neplati, jestliie druhé smluvni strana v prflbéhu této Ihflty prohlési,
2e svflj zévazek nesplni. V takovém pfl’padé mCJZe dotéené smluvni strana Odstoupit od
Smlouvy i pfed uplynutl’m IhCIty dodateéného plnénl', poté, co prohlééem’ druhé smluvnl’
strany obdriela. Smluvni strana mfiie také od Smlouvy Odstoupit bez zbyteéného
odkladu poté, co 2 chovéni druhé strany nepochybné vyplyne, 2e poruél' Smlouvu
podstatnym zpflsobem a nedé — Ii na vyzvu oprévnéné strany pFiméFenou jistotu.

V pfipadé odstoupem’ od Smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny Uéelné vynaloiené néklady
prokazatelné spojené s dosud provedenym dl’lem po odeétem’ ééstek pfipadajl'cich na
néroky objednatele ze Smlouvy. Odstoupi-Ii 0d Smlouvy objednatel, vzniké mu nérok na
L'Jhradu vice nékladfl vynaloienych na provedem’ dI’Ia, které byl povinen prove’st zhotovitel
a na néhradu ztrét vznilch v souvislosti s Odstoupenim od Smlouvy. V pfipadé, ie od
Smlouvy odstoupl' oprévnéné zhotovitel, nese L'Jhradu na’kladfl dle tohoto bodu
objednatel.

Za poruéem’ Smlouvy podstatnym zpflsobem se povaiuje:

o Prodlenl' zhotovitele s dokonéem’m a pfedém Fédné provedeného dI’Ia (viz 6|. 7.6. této
Smlouvy) deléim nei 30 kalenda’fnich dnL‘] oproti koneénému terminu sjednanému
v (":I. 3.3. této smlouvy;

. Zhotovitel, pfes upozorném’ ze strany objednatele, opakované provédl' dl’lo vadné,
zejména, nikoli véak pouze, nedodriuje technologické postupy, pouil'vé na zhotovem’
dI’Ia materiély a zafizeni, které jsou v rozporu s poiadovanou kvalitou a jakostl' dl’la
vyplWajici ztéto Smlouvy, jejich pfiloh, platnych technicch norem a obecné
zévaach prévnl'ch pfedpisfl;

o Poruéem’ povinnosti zhotovitele sjednanych v c":|. 4.11. a/nebo 4.13. a /nebo 4.14.. této
Smlouvy;
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

o Zhotovitel neodstrani vady dI’la ve stanovené Ihl‘Jté;

o Zhotovitel nepl‘edloil’ objednateli platnou a Uéinnou pojistnou smlouvu (pojistku)
v souladu s (":I. 11.4. této Smlouvy;

o Prodlenl' objednatele se zaplacenl'm jake’koliv éésti ceny dila, na nii vznikl zhotoviteli
dle této Smlouvy nérok, p0 dobu deléi nei 60 kalendéfnich a.

13.3.6. Objednatel je rovnéi oprévnén odstoupit 0d této Smlouvy bez pfedchoziho upozorném’:

. v pfipadé neposkytnutl' dotace nebo Uplného zastavem’ poskytnutl' dotace 3 mm, 2e
Zhotovitel mé prévo v pfipadé, 2e jiZ zapoéal s plném’m, na Uhradu ceny za dosud
provedenou éést dila; nebo

. bude-Ii zahéjeno insolvenéni fizenl' dle zékona ('3. 182/2006 8b., 0 L'Jpadku a
zpflsobech jeho Feéeni, v platném znénl', jehoZ pFedmétem bude L'Jpadek nebo hrOZI'CI'
L'Jpadek zhotovitele, Zhotovitel je povinen oznémit tuto skuteénost neprodlené
objednateli.

Dodateénou nemoinosti plnéni

Pro odstoupenl' smluvni strany 0d této Smlouvy v dfisledku dodateéné nemoinosti plnéni se
pouiiji ph’sluéné ustanovenl' OZ.

Vyééi moc

V pfipadé okolnostl' vyéél' moci, které pfechodné znemoim’ jedné ze smluvm’ch stran realizaci
smluvnich podminek, prodluZuje se Ihflta pro splnénl’ téchto povinnostl’ o dobu trvénl' okolnosti
vyééi moci, pfipadné o dobu trvéni jejich nésledkfl. Okolnostmi vyéél' moci se rozuml’ napf.
iivelné katastrofy, vélka, revoluce nebo jiné v dobé uzavFenI’ Smlouvy zcela nepfedvidatelné
udélosti, které mohou prokazatelné podstatné zménit vychozi podml’nky, za nichi byla
Smlouva uzaviréna. V pfipadech vyééi moci, které trvajl' po dobu delél' jak 90 kalendéFm’ch
dnfl a prokazatelné bréni pokraéovéni vprovédém’ dila, je jakékoliv ze smluvm’ch stran
oprévnéna odstoupit 0d této Smlouvy, a to po pfedchozfm pl’semném upozorném’ doruéeném
druhé strané této Smlouvy nejméné 15 kalendéfnl’ch dnfl pfed odstoupem’m.

Zénikem této Smlouvy zanikajl' véechny zévazky smluvnl’ch stran ze Smlouvy. Nezanikajl' véak
néroky na néhradu ékody, zaplacem’ smluvnl’ch pokut sjednanych pro pFI’pad poruéem’
smluvnich povinnosfi, a ty zévazky smluvnich stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke
své povaze majI' trvat i nadéle, nebo u kterych tak stanovi zékon. Zhotovitel je v tomto obdobl'
povinen provést dle dispozic objednatele veékeré kroky nezbytné bud’ k preruéem' poskytova’m’
sluieb nebo k pfedém’ véech véci s poskytovém’m sluieb souvisejl'cfch nebo jejich éésti jiné
osobé. Zhotovitel je povinen po zéniku Smlouvy si poél'nat tak, aby pfedeéel jakymkoliv
ékodém 6i poruchém funkénosti a aby minimalizoval ztréty v dfisledku pferuéem’ plném’
pFedmétu Smlouvy.

V pFipadé pfedéasného zéniku zévazkfi z této Smlouvy, jinak nei Fédm'Im splném’m, budou
dohodou smluvnl'ch stran nebo odbornym znalcem ocenény doposud provedené préce na
dile. Nedojde—Ii kdohodé pFi jmenovéni znalce, bude objednatelem jmenovén néktery ze
znalcfl zapsanych v Komofe soudm’ch znalcfi Ceské republiky, o.s. ééstku odpovidajl’cf
tomuto ocenéni, ne véak vyééi nei v hodnoté odvedenych praci dle Poloikove’ho rozpoétu,
vyl'Jétuje Zhotovitel objednateli koneénou fakturou — dafiom dokladem, ve které vyl'Jétuje i
pFedchozi jii uhrazené diléi platby a DPH. Objednatel je povinen tuto fakturu zhotoviteli
uhradit podle platebnl'ch podml'nek stanovenych v (":I. W” této Smlouvy.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

XIV.
Zévéreéna’ ustanoveni

Jakékoliv Ustni ujedném’ pFi provédénl' dila, které nejsou pl'semné potvrzena oprévnénymi
zéstupci obou smluvnl'ch stran, jsou prévné neUéinné.

Zhotovitel nenl' oprévnén postoupit pohledévku plynouci z této Smlouvy tFetI' osobé bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele. V pfl’padé poruéenl' této povinnosti se povaZuje
takovéto postoupeni pohledévky 0d poéétku za neplatné.

Tuto Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, podepsanYmi oprévnénYmi zéstupci obou
smluvnich stran.

Tato Smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvm’mi stranami. Uéinnosti
Smlouva nabyvé jejim uvefejnénim v souladu s ustanovenl'm § 6 odst. 1 zékona é. 340/2015
8b., 0 zvléétm’ch podminkéch Uéinnosti nékterych smluv, uveFejfiovéni téchto smluv a o
registru smluv (zékon o registru smluv), ve znénl' pozdéjél’ch pfedpisfl. Smluvnl' strany se
dohodly, 2e uvefejnénl' Smlouvy v registru smluv zajistl' objednatel.

Veékeré textové dokumentace, kterou pfi plnénl’ Smlouvy pfedévé éi pfedklédé Zhotovitel
objednateli, musi byt pfedéna 6i pfedloiena v éeském jazyce.

Veékeré spory ze Smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem budou tyto subjekty Feéit
pfednostné smirnou cestou. Nebude-li smiru dosaieno, budou spory Feéeny pFed ml'stné a
vécné pfl'sluénSImi soudy v Ceské republice.

Tato Smlouva byla schvélena usnesem’m Rady mésta Novy Bydéov ze dne 21.10.2019 él’slo
usnesenl': 546/23R/2019, kterym bylo rozhodnuto o zadénl' vefejné zakézky.

Nedl'lnou souééstl’ této Smlouvy jsou nésledujici pfilohy:

Pfiloha 6. 1 — Projektové dokumentace (s ohledem na ve/ikost objemu dat volné
pfipojena jako samostatny soubor)

Pfiloha E. 2 — Ocenény poloikovy rozpoéet
Pfiloha 6. 3 — Zévazné stanovisko MZP
Pfiloha 6. 4 — Stanovisko KUKHK
Pfiloha E. 5 — Stanovisko CIZP
Pfiloha 6. 6 — Zadévaci dokumentace
Pfiloha (“2. 7 — Dodateéné informace (neni vyuz"ito)
Pfiloha c. 8 — Seznam poddodavatelfi
Pfiloha 6. 9 — Harmonogram

V Novém Bydiové V Praze

Objednatel Zhotovitel
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