
 

 

 

  

 

 

 

SMLOUVA o DÍLO

Ev.č.: v220017

SMLOUVA o DÍLO ÚHK?

19 "03- 2020
. «aß

PROTOKOLPB networks s.r.o. „
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 35727

se sidlem: Sedlecko 35, 33824 Bušovice

IČO: 06788564 DIČ: C206788564
zastoupený: Petrem Baborovským

bankovníspojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2201373865/2010

jako zhotovitel na stranějedné (dále jen „Zhotovitel")

a

ÜSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍTRANSFUZE

se sídlem: U Nemocnice 2094/1, 12800 Praha 2 — Nové Město

IČO: 00023736 DIČ: C200023736

zastoupená: prof. MUDr. Petrem Cetkovským, Ph.D., MBA, ředitelem

bankovníspojení: ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1

Číslo účtu: 31438021/0710

oprávněná osoba ve věcech smluvních:

oprávněná osoba ve věcech technických:

jako objednatel na straně druhé (dále jen „Objednatel”)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění (dále jen „z. č. 89/2012 Sb.") a na základě vyhodnocení výsledků veřejné zakázky malého

rozsahu s názvem „Dodávka datových rozvaděčů včetně montáže v ÚHKT“, interní ev. č. V220017,

vyhlášené dne 10. 2. 2020 (dále jen „veřejná zakázka"), tuto

smlouvu o dílo:
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ČI. |
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvyje závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na základě nabídky Zhotovitele

ze dne „17. 2. 2020" (dále jen „Nabídka") a v souladu s podmínkami sjednanými touto smlouvou a

zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Dodávka datových rozvaděčů včetně montáže v ÚHKT"

dodávku, výměnu a úpravu datových rozvaděčů v budovách ÚHKT. Jedná se o výměnu stávajících

rozvaděčů za nové s přesunem stávající výzbroje a případné doplnění nové metalické kabeláže a patch

panelů sní souvisejících. Dále pak o doplnění ventilačních jednotek, zálohovaných zdrojů UPS a

napájecích panelů 230V (dále jen „Dílo").

Požadavky a rozsah díla jsou uvedeny v Projektové dokumentaci v technické zprávě, která je přílohou C

této smlouvy.

2. Realizaci díla je nutné provádět podle předem stanoveného a objednatelem schváleného harmonogramu

plnění (harmonogramu prací a dodávek) dle přílohy B této smlouvy a též dle objednatelem schváleného

technologické dokumentace dle přílohy D této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje zhotovené Dílo, které bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků převzít, a zaplatit

Zhotoviteli za řádně a bezvadné provedené a převzaté Dílo cenu dohodnutou dle čl. || této Smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s platnými právními předpisy a pokyny Objednatele tak, že

Dílo bude způsobilé sloužit účelu dle této Smlouvy.

5. Zhotovitel a Objednatel se zavazují komunikovat ohledně předmětu plnění dle této smlouvy

prostřednictvím těchto kontaktů:

Zhotovitel

Jméno Funkce Telefon Email

Objednatel - Pověřená osoba

Jméno Funkce Telefon Email

6. Objednatel požaduje před započetím provádění díla předložení přehledu rizik týkajících se BOZP vůči

pracovníkům objednatele při prováděných pracích (prováděná činnost - vyplývající rizika - přijatá

opatření).

7. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerým potřebným vybavením a veškerým potřebným oprávněním,

která jsou potřebná k zajištěníjeho povinností uvedených v této smlouvě, zejména k zajištěnívypracování

Díla.

8. Po výměně datových rozvaděčů budou zhotovitelem znovu proměřeny všechny dotčené metalické a

optické propoje, o provedeném měření budou vystaveny protokoly. Výsledky měření musí odpovídat

přenosovým parametrům stanoveným pro příslušný typ/ kategorii kabelového propoje. V případě jejich

poškození při výměně datových rozvaděčů nebo jiných prováděných pracích, bude jejich oprava

provedena na náklady objednatele.

9. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu a zavazuje se před zahájením prací
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informovat a seznámit se se všemi skutečnostmi vztahujícími se k provozu tak, aby mohl dílo řádně a

bezpečně pro objednatele provést s tím, že zhotovitel je s podmínkami provozu seznámen a nemá proti

nim žádné výhrady. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo za provozu v pracovní dny, ale že v případě

potřeby objednatele i mimo pracovní dobu a o víkendu.

10. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude stále přítomen vedoucí pracovník (nebo jeho

jmenovaného zástupce), zajišťující mimo jiné kontrolní činnost. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude

prováděno pracovníky s příslušnou odbornou znalostí. Dále zhotovitel předloží před zahájením realizace

díla jmenný seznam pracovníků s identifikačními údaji, seznam nutné techniky a vozidel.

11. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN Či EN v případě, že příslušné

české normy neexistují, není-li v projektu výslovně uveden požadavek jiný (např. norma DIN).

Doporučené ustanovení norem ČSN či EN se pro realizaci díla považují za závazná. Veškeré zhotovitelem

použité materiály, komponenty, zařízeníapod. budou nová a nepoužitá.

12. Komunikačním jazykem pro provádění díla je český jazyk. To znamená, že pokud osoby na straně

zhotovitele, které se budou podílet na provádění díla, nekomunikují (nebo komunikují špatně) v českém

jazyce, je zhotovitel povinen zajistit na své náklady, aby komunikační výstupy (jak ústní, tak i písemné)

vůči objednateli bylyjednoznačné, srozumitelné a v českém jazyce.

13. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení platných předpisů, a to i vnitřní předpisy objednatele, které

mohou být dotčeny prováděním díla. Dále je zhotovitel je povinen dodržovat podmínky "povolení

vstupu" v areálu ÚHKT stanovené objednatelem.

14. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí likvidaci vlastního odpadu případně zbytků materiálu.

15. Zhotovitel předá objednateli spolu s dílem dokumentaci nutnou k užívání díla a doklady plynoucí z obecně

závazných právních a technických předpisů (vše v českém jazyce), a to zejména:

o pracovní deník, který bude obsahovat postup realizace díla a skutečnosti majícívliv na jeho kvalitu

(originál pro archivaci objednatele); pracovní deník bude na konci každého dne, kdy byla prováděna

práce, doplněn zhotovitelem a podepsán odpovědným zástupcem objednatele;

. dokumentaci dováženého zařízení;

. doklady o měření metalických a optických kabelů;

' atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů, strojů a zařízení (ověření

návrhu, kusové zkoušky, ...) v souladu s platnými obecně závaznými předpisy;

' dokumentaci skutečného provedení 1x v tištěné formě a 1x v elektronické formě ve formátu *pdf a

ve zdrojových formátech *dwg, *xls, *doc;

. doklady o ekologické likvidaci odpadů (např. obalů);

° další potřebné dokumenty dle právních a technických předpisů vydaných a platných v České

republice.

16. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění dle této smlouvy informovat objednavatele o skutečnostech,

které mohou mít vliv na řádné a včasné provedení Díla, resp. jeho částí.

17. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na jeho žádost veškeré dostupné informace vztahující se

k plnění předmětu této smlouvy.
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18. Smluvnístrany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou součinnost potřebnou pro účely plnění dle

této smlouvy.

čl. ||
Cena díla a platební podmínky

1. Cena Díla je cenou smluvní a byla sjednána ve výši:

Celková cena bez DPH činí: 698 222,42 Kč

Sazba DPH 21 % činí: 146 626,71 Kč

Celková cena včetně DPH činí: 844 849,13 Kč

a je vytvořena na základě položkového rozpočtu, kterýje přílohou A této smlouvy.

2. Uvedená cena je úplná a zahrnuje veškeré poplatky náklady spojené s plněním dle čl. |, odst. 2 této

smlouvy a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu Díla na základě faktury vystavené Zhotovitelem a zaslané

Objednateli po protokolárním předání a převzetí Díla. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních

dnů od jejího doručení Objednateli.

4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty v platném znění. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i

tyto údaje:

- identifikaciobjednávky,

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci (možno odkazem na přiložený předávací

protokol),

- odkaz na tuto smlouvu,

- předávacíprotokol(y).

5. Nebude—Ii faktura obsahovat nékterou náležitost nebo bude-Ii chybné vyúčtována cena, je Objednatel

oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně s vytknutím

nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod

vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou

fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět

ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

6. Fakturaceje povolena až po kompletním splněnía předání Díla, dílčífakturace se nepovoluje. Objednatel

neposkytuje zálohy a Zhotovitel není oprávněn zálohy požadovat.

7. Faktura bude zaslána na adresu Objednatele případně elektronicky na adresu: faktury@uhkt.cz . K

faktuře bude přiložena kopie předávacího protokolu potvrzeného Objednatelem způsobem sjednaným

včl. ||| níže. V případě zaslání faktury elektronicky bude předávací protokol přiložen v naskenované

podobé.

8. Veškeré platby, které mají být dle této smlouvy učiněny, budou provedeny v české měně, a to na základě

řádně vystaveného daňového dokladu Zhotovitele.
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9. Povinnost Objednatele zaplatit je splnéna dnem připsání na účet Zhotovitele. V případě opožděné platby

je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

 

ČI. |||
Místo a doba plnění

1. Místem plněníje Ústavu hematologie a krevní transfúze, U Nemocnice 2094/1, Praha 2, budova A, B a C.

2. Zadavatel si vyhrazuje upřesnit termín realizace dle provozních potřeb z důvodu nutnosti odstávky při

montáži. Nejpozději však bude dílo zahájeno 20. 3. 2020.

3. Zhotovitel se zavazuje kompletní Dílo provést a předat dle podmínek sjednaných vtéto smlouvě

Objednateli nejpozději do 12 týdnů od účinnosti kupní smlouvy.

4. Doba plněníse prodlužuje o dobu:

— po kterou byl Objednatel v prodlení s poskytnutím řádné součinnosti

- po kterou trvá překážka vzniklá vdůsledku vyšší moci, která objektivně znemožňuje

Zhotoviteli plnit Dílo

5. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění dle této smlouvy pravidelně kontrolovat kvalitu plnění Díla,
způsob provedení, soulad s podmínkami sjednanými v této smlouvé, a to osobné nebo prostřednictvím

osoby, kterou k tomu písemně zmocní, a Zhotovitelje povinen respektovatjakékoli pokyny a připomínky

Objednatele týkající se plnění dle této smlouvy.

6. Dílo se považuje dle této smlouvy za dokončené, pokud bylo:

— řádně předáno, včetně příslušné dokumentace

- provedena funkční zkouška/ příslušné revize, včetně vyhotovení a předání příslušné

dokumentace

- protokolárně převzato Objednatelem v místě jeho sídla formou potvrzení předávacího

protokolu

7. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo Objednateli formou písemného předávacího protokolu podepsaného

zástupci obou smluvních stran ve věcech technických, uvedených v čl. I, odst. 5 této smlouvy, ve stavu

odpovídajícím této smlouvě, zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, právním předpisům a technickým

normám, umožňující řádné užívání Díla, bez vad a nedodélkü.

8. Předávací protokol bude obsahovat minimálně níže uvedené náležitosti:

- název a sídlo Zhotovitele a Objednatele

- označení smlouvy o dilo

- datum zhotovení Díla

- stav předávaného Díla

- seznam předaných dokladů

9. Pokud se při převzetí Díla vyskytnou vady nebránící užívání, je Objednatel oprávněn v předávacím

protokolu písemně určit lhůtu k odstranění takto vytknutých vad, při následném převzetí Díla bez

jakýchkoli vad bude dílo předáno Objednateli opět na základě závěrečného písemného předávacího

protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
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10. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li při předání a převzetí Díla zjištěny vady a/nebo nedodélky

bránící řádnému užívání díla, je Zhotovitel povinen vady a/nebo nedodélky bez zbytečného odkladu

odstranit a vyzvat Objednatele k novému předání a převzetí Díla. Objednatel má právo Dílo nepřevzít,

pokud se projeví pochybnosti o splnění některého z požadavků uvedených v zadávací dokumentaci a

nabídce Zhotovitele. Objednatel není povinen Zhotoviteli uhradit cenu Díla, dokud nebudou vady a/nebo

nedodélky bránící užívání odstraněny. V případě, že i nadále bude Dílo obsahovat vady a/nebo nedodélky

bránící užívání Díla, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

11. Vlastnické prävo má k Dílu po celou dobu provádění díla Objednatel. Nebezpečí škody na Díle vzniká

Objednateli okamžikem protokolárního předání a převzetí Díla.

ČI. IV
Záruky

1. Zhotovitel přebírá závazek a odpovědnost za vady Díla, jež bude mít dílo (čijeho část) v dobějeho předání

Objednateli a dále za vady, které se na Díle (čijeho Části) vyskytnou v průběhu záruční doby.

Zadavatel poskytuje Objednateli záruku za celý předmět smlouvy podle čl. Iv délce trvání 36 měsíců (min.

36 měsíců), na dodaný materiál v délce 24 měsíců (min. 24 měsíců) a to ode dne podpisu příslušného

předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

2. V případě, že předané Dílo vykazuje vady, musítyto vady Objednatel písemně u Zhotovitele reklamovat.

V reklamaci musí objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují, včetně konkrétní specifikace vady.

Reklamace může být provedena iformou emailu na kontaktní adresy uvedené v této smlouvé.

3. V případě, že sejedná o vadu, kterou Ize odstranit opravou, má Objednatel právo na bezplatné odstranění

vady.

4. Zhotovitel, případně třetí strana, jako např. výrobce nebo servisní organizace, jako poddodavatel

Zhotovitele, na základě dohody a smlouvy s Objednatelem, se zavazuje po celou dobu trvání záruky

zajišťovat bezplatný servis. Veškeré cestovní náklady, náklady na materiál a veškeré další náklady, které

Zhotoviteli vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradív plné výši Zhotovitel.

5. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat servis osobami k tomu odborně způsobilými (dále jen „servisní

technici"), a to za podmínek stanovených níže v tomto článku:

- V rámci záruční doby bude bezplatně provedena 2x technická kontrola. Zhotovitel bude k

provedení Objednatelem vyzván. Protokol o provedení kontroly/ prohlídky/revize zašle

Zhotovitel Objednateli na kontakt včl. | nejpozdéji do 30 dnů od provedení. Cena za

provádění těchto pravidelných kontrol/ prohlídek/ revizí, včetně vystavení příslušného

protokolu je zahrnuta v ceně Díla

- Hlášení závad Po—Pá, 6:30-15:OO

- Provádění servisní činnosti — drobné a urgentní opravy Po-Pá, 6:30—17:00

- Reakční doba technika do 0,5 hod od nahlášení závady

- Zahájení servisní činnosti do 4 hod od reakce technika

- Odstranění závady za použití náhradních dílů do max. 5 dní od nahlášení poruchy.

6. Objednatel je povinen uplatnit zjištěné vady Díla u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil.

Objednatel uplatní zjištěné vady písemnou formou na elektronickou adresu:

‚ pro telefonické ověření doručení zprávy uvádí Zhotovitel telefonní číslo
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na servis: „+420 773 528 534". Změnu servisního střediska či kontaktních údajů se Zhotovitel zavazuje

oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu.

7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Dílo pro jeho vady, za které odpovídá

Zhotovitel.

8. Servis bude vykonáván servisními techniky ze servisního střediska Zhotovitele, přičemž veškerá písemná,

telefonická či osobní komunikace bude vedena v českém jazyce.

9. Zhotovitelje při zajišťováníservisních prací povinen dodržovat platné ČSN normy a veškeré platné právní

předpisy o bezpečnosti práce, ochraně zdraví, požární prevenci a protipožární ochraně a hygienické

předpisy.

10. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním servisních prací odborně způsobilou třetí osobu, odpovídá

však Objednateli takjako by servisní práce a s tím související činnosti provedl sám.

11. Zhotovitel plné odpovídá za škody, které způsobí svou činností Objednateli a/nebo činností svých

pracovníků a/nebo činností třetí osoby, kterou pověří prováděním servisních prací.

12. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, které by svojí činností či činností jiných

právnických či fyzických osob užitých ke své činnosti na základě kteréhokoli právního titulu způsobil

Objednateli či třetím subjektům, aťjiž úmyslně či z nedbalosti.

ČI. v
Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení

druhou smluvnístranou. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušenísmluvních povinností považuje

takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto

porušenísmlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvnístrana neměla zájem smlouvu

uzavřít, a to:

— na strané Objednatele nezaplaceni ceny Díla podle této smlouvy ve lhůtě delší 30 dní po dni

splatnosti příslušné faktury, pokud bylo Dílo bez vad a nedostatkü, pokud Objednatel nezajistil

nápravu, přestože byl Zhotovitelem na neplnění podmínek dle této smlouvy písemně upozorněn.

— na straně Zhotovitele, pokud Zhotovitel není schopen dokončit Dílo dle této smlouvy ani v náhradní

lhůtě, která se sjednává v délce 30 dní ode dne, kdy mělo být Dílo dokončeno a dále pokud Zhotovitel

nezajistí plnění záručních podmínek dle čl. IV této smlouvy ani v náhradní lhůtě , která se sjednává v

délce 5 pracovních dníode dne, kdy měl být proveden nástup na opravu nebo poskytnuto náhradní

plnění, pokud Zhotovitel nezajistil nápravu, přestože byl Objednatelem na neplnění podmínek dle

této smlouvy písemně upozorněn.

2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat

důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem

doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.

Čl. VI
Smluvní pokutv

1. V případě, Že bude Zhotovitel v prodlení s plněním dle této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat
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zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 10.000, - Kč a dále je Objednatel oprávněn požadovat

zaplacení další smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2. Zhotovitel se zavazuje v případě, že nenastoupí k odstranění vad v záruční době ve lhůtách stanovených

touto smlouvou a v případě, že neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách stanovených touto

smlouvou, uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý, byt'jen započatý den prodlení.

3. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně fakturované ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat

zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý i započatý den

prodleni. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodleni až

po uplynutí 30 dnů od sjednané lhůty splatnosti.

4. Za nedodržení povinnosti dle podmínky uvedené v čl. VII odst. 4 a 5 této smlouvy má Objednatel právo

účtovat smluvní pokutu ve výši 10 000,— Kč.

5. Za nedodržení povinnosti dle podmínky v čl. VII odst. 6 této smlouvy této smlouvy má Objednatel právo

účtovat smluvní pokutu ve výši pohledávky, která byla postoupena v rozporu s touto smlouvu.

Objednatel má zároveň právo odstoupit od smlouvy.

6. Úhradou kterékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody zvlášť a v plné

výši. Smluvní strany tak výslovně vylučují použití § 2050 3 § 2051 občanského zákoníku.

7. Smluvní pokuta bude vyúčtována samostatným daňovým dokladem, splatnost smluvní pokuty činí30 dnů

ode dne doručení druhé smluvnístraně.

ČI. VII
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), osobou povinou

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z

veřejných výdajů.

2. Smluvnístrany této smlouvy se dohodly, Že je Zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen

bez zbytečného prodlení písemně informovat Objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve

smyslu ustanoveníě 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen

„zákon o DPH"). Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud Objednatel v průběhu platnosti

tohoto smluvního vztahu na základě informace od Zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se

Zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu§106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvnístrany s tim,

že Objednatel uhradí za Zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění, dobrovolně

správci daně dle '3' 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně Objednatelem

správci daně pak bude cena dle této smlouvy smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit

sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou

součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně

souhlasí s tím, Že je povinen Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu

ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bude hradit sjednanou cenu

pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu včetně smlouvy o dílo včetně

případných dodatků a výsledků zadávacího řízení na profilu Objednatele nebojiným způsobem, určeným
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Objednatelem, jako přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví a dále dle ustanoveníš 219, odst.

1, písm. a) z. č. 134/2016 Sb. a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zákonem stanoveným

způsobem.

4. Zhotovitel je povinen mít a udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli

či třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti Zhotovitele (pojistná smlouva č. „6148739805" u

„ČSOB"), která je předmětem této smlouvy, s limitem pojistného plněnív minimální výši ceny předmětu

smlouvy/ případně ve výši min. 500 000 Kč a to po celou dobu platnosti této smlouvy. V případě porušení

této povinnosti je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Na žádost Objednatele je Zhotovitel

povinen předložit Objednateli dokumenty prokazující, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá.

Pokud byv důsledku pojistného plnění nebojiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu

pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného plnění, nebo k jiným změnám, které by

znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření

tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení.

5. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 105 z. č. 134/2016 Sb. předložit do 10 pracovních dnů

od doručení oznámení o výběru vybraného dodavatele Objednateli seznam, ve kterém uvede, jaké části

předmětu smlouvy a V jakém rozsahu bude plnit prostřednictvím poddodavatele, spolu s identifikací

poddodavatele a uvedením rozsahu jeho plnění, pokud mu jsou známi. Poddodavatelé, kteří nebyli tímto

způsobem identifikováni a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni

dodatečně, a to nejpozdéji před zahájením plněníveřejné zakázky tímto poddodavatelem.

6. Smluvní strany sjednávají, že pohledávku dle této smlouvy nebo smlouvu samotnou nelze postoupit třetí

osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvnístrany.

7. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech

skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním této smlouvy.

8. Zhotovitel prohlašuje, že kontaktní osoby, které nejsou statutárními zástupci, vyslovily souhlas se

zveřejněním svých údajů, které jsou obsaženy v této smlouvě.

čl. VIII
Závěrečná ustanovení

1. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, zavazují se

smluvnístrany nahradit takové ustanovení bez zbytečného odkladu novým, které bude v nejvyšší možné

míře odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této

smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení ve smlouvě obsažených, pokud z povahy

ustanovení nevyplývá, že tuto část nelze od ostatního obsahu této smlouvy oddělit.

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného prodlení písemně informovat ostatní o jakékoliv změně v

údajích uvedených ve smlouvě ohledně jejich osoby a o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít

vliv na plněníjejich povinností dle této smlouvy a současně vyvinout potřebnou součinnost k plněnítéto

smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

4. Smluvní strany se zavazují řešit sporné otázky smírnou cestou. V případě, že nedojde k dohodě, budou

spory řešeny v souladu s § 89a občanského soudního řádu, zákon č. 99/1963 Sb., dle místní příslušnosti
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obecného soudu Objednatele.

5. Obsah této smlouvy je možné měnit jen písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci

smluvních stran. Součástí této smlouvy jsou veškeré přílohy uvedené v textu této smlouvy či v textu

případných Dodatků k této smlouvě.

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni za

nápadně nevýhodných podmínek, ani nebyla jiným způsobem vynucena, dále prohlašují, že tuto smlouvu

pečlivě pročetly, jejímu obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz toho připojují

své vlastnoruční podpisy.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran

obdrží smlouvu v 1 vyhotovení.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněnív registru

smluv.

Přílohy, které jsou součástí této smlouvy:

Příloha A — Položkový rozpočet

Příloha B — Harmonogram plnění

Příloha C — Projektová dokumentace (elektronicky na datovém nosiči)

Příloha D -— Technologická dokumentace — postup prací včetně popisu materiálu, zboží a činností

V Sedlecku dne .'. V Praze dne ....
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