
Čj.: NPÚ-440/85323/2019 Evidenčníčíslo: 4014H1190008 Zn: KH

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
Se Sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 ~ Malá Strana,
zastoupený ředitelem Územní památkové Správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem
bankovní Spojení:
pro úhradu Způsobilých výdajů: Česká národní banka, číslo účtu: 59636011/0710
pro úhradu nezpůsobilých výdajů: Česká národní banka, Číslo účtu: 400004-60039011/0710
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková Správa na Sychrově, Zámek Sychrov Č.p. 3, 463 44 Sychrov
(dále jen „objednatel") na Straně jedné

a

OHGS s.r.o.
IČO: 45536899
DIČ; cz45536899
Zapsaný v OR vedeném: C1657 vedená u Krajského Soudu, v Hradci Králové
se sídlem: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
místo podnikání: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
bankovní Spojení: í
Číslo účtu:
Zastoupený: RN Dr. Renata Šedová -jednatelka
(dále jen „zhotovitel”) na Straně druhé

jako Smluvní Strany uzavřely v Souladu Se Zákonem Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník (dále jen Občanský Zákoník),
níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o dílo:

Článek I.
Úvodní ustanovení

1.1. Podkladem pro uzavření této Smlouvy o dílo je výběrové řízení v rámci uzavřené výzvy v intencich interní
Směrnice objednatele pro zadávání veřejných Zakázek na veřejnou Zakázku malého rozsahu „Příprava
žádosti o dotaci na projekt Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí". Objednatel bude na přípravu
a realizaci využívat dotaci Z Integrovaného regionálního Operačního programu v rámci Integrované územní
investice Hradecko-pardubické aglomerace, výzvy IROP ITI (dále jen IROP ITI).

1.2. Veškeré činnosti, kjejichž výkonu se způsobem vtéto smlouvě stanoveným Zhotovitel zavazuje, budou
nadále označovány jako „dí|o".

1.3. Objednatel je právnickou osobou, Státní příspěvkovou Organizaci zřízenou Ministerstvem kultury České
republiky.

1.4. Pověřenou osobou objednatele je pan , vedoucí oddělení NKM, telefonz+
mailto:

1.5. Pověřenou osobou Zhotovitele je

Článek II.
Předmět Smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy a tedy dílem je příprava žádosti o dotaci na projekt Kunětická hora - divadlo na
hradě i v podhradí, podávané do dotačního programu IROP ITI, zahrnující:
- management přípravy projektu pro podání žádosti o dotaci
- Zpracování studie proveditelnosti
- Zpracování žádosti o dotaci

2.2. Konkrétně se jedná O tato plnění:



2.3.

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

2.2.1. Management přípravy projektu pro podání žádosti o dotaci:

komunikaci Sobjednatelem jako žadatelem 0 dotaci a poskytovatelem dotace Za účelem

optimalizace projektu
- konsultace S Ostatními dodavateli objednatele (Zpracovatel projektové dokumentace a

administrátor veřejných zakázek)
2.2.2. Zpracování Studie proveditelnosti v intencích výzvy IROP ITI.

2.2.3. Zpracování žádosti o dotaci:
- zpracování žádosti o dotaci v Systému MS 2014+
- kompletace příloh žádosti o dotaci v Součinnosti s objednatelem (Zpracovávané přílohy Zajišťuje

Zhotovitel; Obstarání dokumentů, týkajících Se například vlastnických vztahů, povinných

Stanovisek, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů Státní Správy, technickou projektovou

dokumentaci aj. Zajišťuje na pokyn a vyžádání Zhotovitele objednatel v rárnci SOuČinnoSti)

- Organizační Zajištění včasného odevzdání žádosti O dotaci ve Správné formě a administrativní

správnosti při využití SoučinnoSti sobjednatelem (Zejména Zajištění elektronického podpisu

žádosti Statutárním Zástupcem Objednatele).

Předmětem plnění nejsou právní Služby a administrace Zadávacich řízení.

Článek ııı.
Předání a převzetí díla

Dílo bude Zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli v místě plnění Smlouvy dle ČI. VIII. Odst. 8.1.

v termínech stanovených v ČI. VIII. této Smlouvy.

Dílo bude předáno objednateli bez vad a nedodělků a Způsobilé Sloužit Svému účelu.

Objednatel Se Zavazuje hotové dílo převzít a Zaplatit cenu Za provedení díla dle podmínek Stanovených

touto Smlouvou.

Povinnost Zhotovit dílo je Splněna jeho řádným předáním pověřené osobě Za objednatele. Povinnost převzít

dokončené dílo je Splněna prohlášením objednatele v protokolu o předání a převzetí, že dílo přejimá.

Dokumentace bude předána pověřené osobě za Objednatele v počtu dvou vyhotovení, přílohou bude nosič

S digitální verzí dokumentace.

Objednatel není povinen převzít dílo, které bude obsahovat jakékoliv vady Či nedodělky.

V případě, že objednatel odmítne dílo pro vady či nedodělky převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí

i důvody, pro které je odmítá převzít.

Článek IV.
Poddodávky

Zhotovitel je oprávněn použít ke Zhotovení díla poddodavatele, který Se bude podílet na Zhotovení díla pod

osobním vedením zhotovitele. V takovém případě nese Zhotovitel odpovědnost Za provedené práce Stejně

jako by prováděl dílo sám.

Článek V.
Cena díla a platební podmínky

Účastníci mezi sebou sjednalì pevnou cenu předmětu Smlouvy na Základě zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,

ve Znění pozdějších předpisů, a činí částku v českých korunách:

Celková cena bez DPH činí (v Kč): 635.000,- DPH (sazba) činí (v Kč): 133.350,- , Celková cena s DPH činí (v

Kč): 768.350,- (sedmsetšedesátosmtisíctřistapadesátkorunčeskýchslovy).

Zhotovitel -jestliže je plátce daně Z přidané hodnoty - přičte k dohodnuté ceně daň Z přidané hodnoty

v Zákonné výši platné v den uskutečnění Zdanitelného plnění.

Celková cena Stanovená v čI. V. odst. 5.2., této Smlouvyje konečná a nepřekročitelná. Celková cena je cenou

smluvní, stanovenou na základě cenové nabídky zhotovitele a jsou v ní Zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele

spojené s plněním předmětu této Smlouvy, včetně nákladů souvisejících (např. nákladů na dopravu

Zhotovitele do místa plnění smlouvy apod).

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné Zálohy.
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6.1.
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6.3.
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Pokud dojde k rozšíření rozsahu předmětu díla na základě požadavku objednatele nebo na základě
předchozí dohody S ním, bude to předmětem písemného dodatku ktéto Smlouvě s úpravou dohodnuté
ceny. Rozšíření rozsahu předmětu díla nelze provést, jestliže by to odporovalo právním předpisům a
vnitřním předpisům objednatele. Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně odsouhlaseny a oceněny.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle této Smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je
objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit S tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu
S novým termínem splatnosti. Vtakovém případě není objednatel v prodlení S úhradou. Objednatel má
právo Stanovit i další Specifické náležitosti a formu faktury, Zejména náležitosti vyplývající Z požadavků
dotačního programu, ze kterého je dílo financováno, faktura musí být označena názvem a Číslem projektu,
je-li v době vstavení faktury známo. Zhotovitel je povinen tyto požadavky respektovat. Objednatel má právo
fakturu, která nesplňuje Stanovené požadavky, Zhotoviteli vrátit a požadovatjejíopravu nebo přepracování.
Objednatel má právo si vymínit, Že lhůta splatnosti opravené nebo přepracované faktury Začíná běžet od
termínu předánítéto opravené nebo přepracované faktury. Termín Splatnosti fakturyje Stanoven na 30 dní.

Faktura je považována Za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky Z účtu Objednatele ve
prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v Záhlaví této smlouvy.

Zhotovitel má právo vystavit daňový doklad pouze Za uskutečněné plnění předmětu smlouvy vymezeného
v čI. lI. této smlouvy. Objednatel má právo odmítnout uhradit vystavenou fakturu v případě, že poskytnuté
plnění neodpovídá požadavkům na plnění předmětu Smlouvy dle článku II. této smlouvy.

Vzhledem k předmětu plnění dle této Smlouvy nelze na objednatele aplikovat režim přenesené daňové
povinnosti dle § 92a Zákona o dani Z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 Zákona č.
235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů a neníveden v registru nespolehlivých
plátců DPH. Zhotovitel Se dále Zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které
jsou správcem daně zveřejněny Způsobem umožňujícím dálkový přístup dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty ve Znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem
DPH, je povinen tuto Skutečnost oznámit Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato
skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně
obdržel. V případě porušení některé Z těchto povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli Smluvní
pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to Za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

Zhotovitel dále souhlasí Stím, aby objednatel provedl Zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného
finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění Zdanitelného plnění veden v registru
nespolehlivých plátců DPH.

Článek VI.
Ujednání O smluvních pokutách

Smluvní Strany se dohodly na právních skutečnostech, S jejichž vznikem je spojen právní nárok požadovat
po druhé smluvní Straně úhradu Smluvní pokuty.
Uhrazením Smluvní pokuty není dotčeno právo strany oprávněné vymáhat po straně povinné náhradu škody
v plné výši.
Zhotovitel je povinen v případě
6.3.1. marného uplynutí lhůty určené objednatelem kodstranění vady provedených prací, která byla

Zjištěna vZáruční době a uplatněna jako reklamace, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
250,- Kč Za každý den prodlení;

6.3.2. prodlení vprovedení činností specifikovaných v čl. Il. této Smlouvy uhradit objednateli Smluvní
pokutu ve výši 0,1 % Z celkové ceny díla (bez DPH) Za každý den prodlení;

6.3.3. plnění zakázky pomocíjiných osob, kromě poddodávek, předem neodsouhlasených objednatelem
uhradit objednateli Smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to Za každý jednotlivý případ,“

6.3.4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti Specifikované vtéto Smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli Smluvní pokutu ve výši10.000,- KČ, a to Za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

Objednatelje povinen v případě prodlenís úhradou daňového dokladu (faktury) Zaplatit Zhotoviteli Zákonný
úrok z prodlení dle obecně Závazných právních předpisů.

Smluvní pokuty jsou Splatné do 30 dnů od odeslání písemného vyúčtování druhé Smluvní straně
doporučeným dopisem.
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9.2.

9.3.

9.4.
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9.6.

Pohledávka objednatele na zaplacenísmluvní pokuty může být Objednatelem jednostranně započítána proti
pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny Za dílo, a to i v případě, že tato pohledávka objednatele neníještě
Splatná.

Článek VII.
Místo plnění Smlouvy

Místem plnění této Smlouvy je Státní hrad Kunětická hora v obci Staré Hradiště, PSČ 533 52, a prostory
zhotovitele.

Článek vııı.
Termíny plnění Smlouvy

Smluvní Strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:

8.1.1. Zahájení činnosti zhotovitele po nabytí účinnosti této Smlouvy o dílo, předpoklad listopad 2019.
8.1.2. Termín ukončení prací (konečné předání a převzetí předmětu díla objednatelem) je da'n termíny

programu IROP ITI, a to lhůtou pro podání kompletní žádosti o dotaci do příslušné výzvy IROP ITI,
předpoklad do 28.2.2020.

8.1.3. Lhůta pro Odstranění vad a nedodělků: nejpozději do 10 dnů 0d doručení písemné reklamace,
pokud Se Smluvní Strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel je dílo nebo jeho části Oprávněn provést před termínem Sjednaným v Odst. 8.1. tohoto článku
Smlouvy.

Článek IX.
Práva a povinnosti Smluvních stran

Objednatel se Zavazuje poskytnout zhotoviteli:
9.1.1. plnou Součinnost při dosažení účelu této Smlouvy;
9.1.2. včasné, věcné a formálně Správné informace rozhodné pro plnění této Smlouvy, Zejména:

technickou projektovou dokumentaci v úrovni dokumentace provedení a Zadání Stavby,
dokumentací procesu Zadání veřejné zakázky na Zhotovení Stavby, vč. uzavřené a účinné Smlouvy
O dílo Se zhotovitelem Stavby, konečný Smluvní rozpočet Se zhotovitelem Stavby v editovatelné
formě *.xls, aj. formality, vč. včasného Zajištění elektronického podpisu statutárního Zástupce
objednatele na podávanou žádost O dotaci.

Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto Se Zhotovitel Zavazuje poskytnout
objednateli nezbytnou Součinnost.
Objednatel Se zavazuje ve lhůtě Sjednané pro provedení dila řádně dokončené dílo převzít a ve Sjednané
výši a sjednaným Způsobem Zaplatit cenu Za dílo.

Objednatel Si vyhrazuje právo posunout nebo odložit Začátek provádění díla S ohledem a v Závislosti na výši
disponibilních prostředků pro financování díla nebo S ohledem na průběh zadávacího řízení. Objednatel je
oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků Zmenšit rozsah díla nebo prováděnídíla přerušit nebo
Zcela ukončit před dokončením díla a od Smlouvy Odstoupit. V případě, že objednatel bude nucen Z důvodu
nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá Zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči
Objednateli Z důvodu posunutí, Zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla.

Objednatel je Za Stejných podmínek jako v ČI. IX. odst. 9.4. této Smlouvy oprávněn termíny realizace díla
prodloužit, případně práce přerušit, vtakovém případě je povinen zaplatit zhotoviteli veškeré Skutečně
Odvedené práce a dodané materiály. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních
prostředků tato práva uplatnit, nemá Zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli Z důvodu
posunutí, Zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla.

Zhotovitel Se Zavazuje:
9.6.1. provádět činnosti dle této Smlouvy vco nejvyšší kvalitě, vdohodnutých lhůtách a vsouladu se

všemi Obecně Závaznými právními předpisy a technickými normami, které Se na jejich výkon
vztahují;

9.6.2. řídit Se dohodami Smluvních Stran uzavřenými v průběhu provádění díla a vyjádřeními
veřejnoprávních Orgánů a Organizaci.
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10.1.
10.2.

Zhotovitel Zodpovídá Za odbornou způsobilost a bezúhonnost Osob, jejich prostřednictvím Zajišťuje plnění
Svých smluvních povinností.
Zhotovitel se Zavazuje bezodkladně informovat objednatele o Okolnostech, které mohou mít vliv na plnění
předmětu Zakázky.
Zhotovitel Se zavazuje, že bude průběh prací průběžně konsultovat S pověřenou osobou Za objednatele
uvedenou v čl. I. této Smlouvy.

Zhotovitel není oprávněn postoupit Svá práva a povinnosti plynoucí Ze Smlouvy třetí osobě.

Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo v termínu uvedeném v čl. VIII. této Smlouvy, a to na
Základě písemného předávacího protokolu podepsaného Zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel se Zavazuje Zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o objednateli a jeho
Záměrech a jiných Záměrech při plnění této Smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnutí třetí osobě není
nezbytné pro Splnění předmětu této Smlouvy nebo kjejich poskytnutí objednatel nedal výslovný Souhlas
vyjádřený písemnou formou. Uvedený Závazek platíi pro období po ukončení Smlouvy. Tímto ustanovením
však není dotčeno oprávnění dodavatele poskytnout dokumenty nebo údaje týkající Se díla advokátům,
daňovým poradcům, auditorům či jiným Osobám vázaným povinností mlčenlivosti na Základě Zvláštního
právního předpisu. Tyto Osoby však musí být na povinnosti mlčenlivosti upozorněny.

Zhotovitel je dále oprávněn uvedené dokumenty a údaje poskytnout a Sdělit rovněž svým zaměstnancům a
poddodavatelům pověřeným k plnění předmětu této smlouvy, pokud se tito Zaměstnanci a poddodavatelé
Zaváží k mlčenlivosti a utajení údajů Za Stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v této Smlouvě.

Zhotovitel Se zavazuje Spolupůsobit jako osoba povinná v souladu Se Zákonem Č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné Správě a o změně některých Zákonů (Zákon o finanční kontrole), ve Znění pozdějších
předpisů, při výkonu finanční kontroly, prováděné v souvislosti s úhradou Zboží nebo Služeb Z veřejných
zdrojů, Zejména poskytnout v souladu S uSt. § 2 písm. e) zákona O finanční kontrole Subjektům provádějícím
audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem
plněnítéto smlouvy.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci Související S realizací projektu včetně účetních
dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech Stanovena lhůta delší, musí
jí příjemce použít. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace
a dokumentaci Související S realizací projektu Zaměstnancům nebo Zmocněncům pověřených orgánů (CRR,
MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného
orgánu finanční Správy a dalších oprávněných orgánů Státní Správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným
Osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění
kontroly součinnost.
Zhotovitel se Zavazuje provést dílo v souladu s obecně Závaznými právními předpisy, s potřebnou odbornou
péčí, na Své nebezpečí a ve Sjednané době. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho řádného
ukončení a předáníobjednateli.

Zhotovitel souhlasí se Zveřejněním obsahu této smlouvy tak, aby tato Smlouva mohla být předmětem
poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o Svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Zhotovitel bude při pohybu v areálu SH Kunětická hora respektovat bezpečnostní režim a jeho veškeré
aktivity budou probíhat v Souladu Se zákonem č. 20/1987 Sb., o Státní památkové péči, ve Znění pozdějších
předpisů; v Záležitostech týkajících se provozu objektu a návštěvnického provozu bude respektovat pokyny
vedoucího Správy Objektu (kastelána).

Článek X.
Odpovědnost Za vady, záruka za jakost

Zhotovitel poskytuje na dílo Záruku Za jakost. Záruční doba činí 36 měsíců a počíná běžet předáním díla.

Zhotovitel odpovídá Za úplné a kvalitní provedení předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje a Zaručuje, že dílo
bude mít vlastnosti vyplývající Z čl. II.ı Zejména vlastnosti uvedené v právních předpisech, technických a
jiných normách, předpisech a rozhodnutích, které Se kdílu vztahují, a to i pokud tyto normy a předpisy
nejsou obecně Závazné; jinak bude mít dílo vlastnosti obvyklé, vyplývající Z jeho účelu.



10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne Záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná

objednatelem prostřednictvím držitele poštovní licence v poslední den Záruční doby se považuje Za včas
uplatněnou.
Objednatel je povinen Zjištěné vady neprodleně oznámit Zhotoviteli písemnou formou (i formou e-mailu).
V písemné reklamaci bude specifikována každá jednotlivá Zjištěná vada.

Jestliže zhotovitel vterminu dle čl. VlII. odst. 8.1.3. neodstraní řádně vady, muže objednatel zajistit
odstranění vad třetími Osobami; Zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady spojené
S Odstraněním vad do 15 dnů od vyúčtování.

Článek Xl.
Odpovědnost za škody

Zhotovitel Odpovídá Za škody Způsobené jím Samým, jakož i právními Subjekty (fyzickými Či právnickými
Osobami), které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, a to po celou dobu jejího trvání.
V případě vzniku takovéto škody je zhotovitel povinen ji Objednateli uhradit v plné výši.

Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu zahrnující pojištěni odpovědnosti Za škody
Způsobené činností Zhotovitele
11.2.1. na majetku objednatele nebo třetích osob, které majív místě plnění smlouvy uložen svůj majetek;
11.22. na životě a zdraví zaměstnanců objednatele nebo třetích osob, které Se v místě plnění Smlouvy

nacházely;
a to nejméně ve výši pojistného krytí 500.000,- Kč, přičemž Spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout
50.000,- Kč. Zhotovitel předloží kopii pojistné smlouvy nejpozději před podpisem smlouvy o dílo. Zhotovitel
je povinen mít platnou pojistnou Smlouvu Zahrnující pojištění odpovědnosti Za škody způsobené jeho
Činnosti po celou dobu plnění Smlouvy.
Ochrana veškerého majetku zhotovitele, Stejně jako předmětů a Zařízení jím užívaných v místě plnění
Smlouvy, před odcizením, Ztrátou, poškozením nebo Zničenim je na Zodpovědnosti Zhotovitele, stejně jako
jejich pojištění.
Objednatel neodpovídá Za odcizení čehokoliv Z majetku zhotovitele či kteréhokoliv předmětu či zařízení,
které Zhotovitel umístil v místě plnění smlouvy, ani Za škody, které by zhotoviteli, jeho Zaměstnancům nebo
obchodním partnerům vznikly v souvislosti s plněním Smlouvy, s výjimkou případů prokazatelně zaviněných
objednatelem.

Zhotovitel je povinen objednateli v plném rozsahu uhradit škody vzniklé neodbornou, nekvalitně
provedenou prací nebo pozdně provedenou prací. Určení rozsahu škod a jejich finanční vyčíslení bude
provedeno písemně.

Článek XII.
Zánik Smlouvy

Odstoupení Od smlouvy je možné Za podmínek stanovených právními předpisy či touto smlouvou.

Odstoupení Od smlouvyje platné a účinné Okamžikem doručení projevu vůle Směřujícího k odstoupení od
Smlouvy druhé smluvní straně.

Smluvní strany ve vzájemné shodě prohlašují, že jejich právní vztah Založený touto smlouvou může být
ukončen ještě před uplynutím doby sjednané touto Smlouvou, a to na Základě:
123.1. vzájemné dohody smluvních stran vyjádřené písemnou formou a podepsané Osobami oprávněnými

jednat za smluvní Strany;
123.2. písemné výpovědi objednatele, přičemž výpovědní doba činí 10 dní a počíná se prvním dnem

následujícím po doručenívýpovědi Zhotoviteli na adresu uvedenou v Záhlavítéto smlouvy;
12.33. písemné výpovědi Zhotovitele, přičemž výpovědní doba činí 30 dní a počíná Se prvním dnem

kalendářního měsíce následujícího po doručenívýpovědi objednateli na adresu uvedenou v záhlaví
této Smlouvy;

123.4. písemným Odstoupením smluvní strany, jestliže druhá smluvní Strana podstatně poruší tuto
smlouvu.

Jestliže dojde k ukončení smlouvy před jejím splněním, je objednatel oprávněn dále užívat plnění předané
mu Zhotovitelem před jejím ukončením.



12.5.

13.1.

13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

15.1.

15.2.

Zánik právního vztahu založeného touto Smlouvou Se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
Smlouvy.

Článek Xııı.
Prohlášení zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že:
13.11. je způsobilý a oprávněný k provedení prací a Služeb, tvořících předmět této Smlouvy o dílo;
13.12 disponuje technickými a personálním Zdroji v rozsahu dostačujícím pro řádné a odborné provedení

předmětného díla;
13.13. Zavazuje Se provést dílo na Svůj náklad a na Své nebezpečí, v dohodnuté době, v Souladu

s podmínkami této smlouvy a S podmínkami Zadávacího řízení.
Zhotovitel prohlašuje, že:
13.2.1` se řádně Seznámil S veškerými rozhodnými skutečnostmi majícími vliv na řádné a včasné provedení

díla, a nejsou známyjakékoliv Skutečnosti, jež by byly důvodem navýšení ceny, případně provedení
víceprací;

132.2. v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci shledal veškeré místní či technické podmínky
Způsobilé ke zhotovení díla;

13.2.3. veškeré nejasné otázky ohledně provedení díla Si vyjasnil 5 osobou oprávněnou jednat jménem
objednatele a neexistuje Žádná nejasnost, technická či právní překážka, pro kterou by nemohl po
podpisu Smlouvy bez odkladu Zahájit práce na Zhotovení díla;

13.24. nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související se Zhotovením díla, jakož i všechny ostatní
náklady, jejichž vynaložení lze v Souvislosti se Zhotovením díla předpokládat.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že v celkové ceně díla jsou Zahrnuty také jeho nároky vyplývající
Z autorského zákona Č. 121/2000 Sb., pokud by se na nějaké plnění dle této smlouvy vztahovalo autorské
pravo.

Článek xıv.
Další ujednání

V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se Z jakéhokoliv důvodu Stanou obsoletními,
neúčinnými nebo neplatnými, nebude to mít za následek neplatnost Či neúčinnost Smlouvy jako celku.
Příslušné neplatné, obsoletní nebo neúčinně ustanoveníse smluvní Strany Zavazuji bez Zbytečného Odkladu
nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc blízký
nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a Smysl této smlouvy zůstane Zachován, nebo Se použije právní
předpis, který nejblíže odpovídá účelu a smyslu Smlouvy. Veškerá ustanovení této Smlouvy musejí být
vykládána v Souladu s jejich Skutečným smyslem a Se Zadávacími podmínkami.
Smluvní Strany deklarují Svůj Zájem na Smírném řešení sporů vzniklých v Souvislosti s plnění této Smlouvy.
Až poté, co budou vyčerpány možnosti smírného řešení, budou Spory řešeny v rámci Soudního řízení.
Smluvní strany se Zavazuji vzájemně Si bez zbytečného odkladu sdělit změny, které se týkají některého Ze
Základních identifikačních údajů (název, Sídlo, místo podnikání, IČO, DIČ, Zápis do obchodního rejstříku Či
jiné obdobné evidence atd.), dále ovstupu do likvidace, prohlášení konkursu, o insolvenčním řízení, o Zániku
a nástupníctví.
Smluvní Strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva ve svém úplném Znění byla uveřejněna v rámci
informací Zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují Za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Zákona
č. 89/2012 Sb. a udělují Svolení k jejich užití a Zveřejnění bez Stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

Článek XV.
Závěrečná ujednání

Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními Stranami a účinná dnem jejího uveřejnění
v registru smluv, nestanoví-li Zvláštní právní předpis pozdější datum nabytí účinnosti.
Vzájemné závazky a vztahy neupravené touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem.



15.3. Tato Smlouva Se vyhotovuje v jazyce Českém, ve čtyřech stejnopisech, každý S platností originálu, z nichž tři
Obdrží objednatel a jeden Zhotovitel.

15.4. Informace k Ochraně osobních údajů jsou Ze Strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách Wwwnpucz
v Sekci „Ochrana osobních údajů".

15.5. Jakékoli Změny nebo doplňky této smlouvy je možné Činit pouze prostřednictvím vzestupně číSlovaných
písemných dodatků obsaženými na jedné listině, a to na Základě úplného a vzájemného konsensu obou
Smluvních Stran vyjádřeného podpisy osob oprávněných jednat Za Smluvní Strany. Platnost takových
dodatků nastává podpisem oprávněných Zástupců obou Smluvních Stran a účinnost takových dodatků
nastává uveřejněním v registru Smluv.

15.6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou Obě smluvní Strany jen v případě, že tím nebudou porušeny
podmínky Zadání veřejné Zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a současně ani podmínky dotačního programu IROP.

15.7. Smluvnístrany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly a S jejím obsahem Souhlasí. Smluvní Strany prohlašují,
že tuto Smlouvu uzavírají Ze Své vážné a svobodně vůle, nikoliv vtísni nebo Za nápadně nevýhodných
podmínek. Smlouva je pro obě Smluvní Strany určitá a Srozumitelná. Na důkaz výše uvedeného prohlášení
připojuji osoby oprávněné jednat Za smluvní strany své podpisy.

/7 ,
Na Sychrově dne 28.11.2019 V Ústí nad Orlicí dne .ŽT!.....Í..`Í.Ĺ....2019

` ` i Z Zh t t l i ubs SÄIL

. .
ředit Územní památkové Správy na Sychrově jednatelka

Národní památkový ústav, Státní příspěvková OHGS S.r.o.
organizace




