
»ze / sMLouvA o DíLo
v rámci veřejné Zakázky malého rozsahu s názvem:

„Posouzení současného stavu, Zpracování dokumentace, nátěry a údržba rozhledny Vrchbělá a
Čížovka“

Č. Smlouvy objednatele: 0309106097758/2020

Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace
se sídlem: Husova 156/21, Praha 1 Stare Město, 110 00
ıčO: 06097758
Dıč: 0206097758
bankovní spojení: 2023240006/6000, PPF banka as.
Zastoupené: Mgr. Zuzanou Vojtovou, ředitelkou Organizace
ID datové schránky: Xqt
dále jen „Objednatel“ na straně jedne'

a

Název: HP Projekt sro.
se sídlem: Pražská 380, Benešov
IČO: 26418568
DIČ: CZ26418568
bankovní Spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 115-2224660277/0100
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 80686
jejímž jménem jedná Jan Pešek, jednatel společnosti
e-mailový kontakt: _
ID datové schránky: 2fiaqdc
dále jen „Dodavatel“ na straně druhé

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník ve Znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský Zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „Smlouva“)

Preambule

Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na výběrové řízení kveřejné Zakázce malého rozsahu s názvem:
„ˇPosouzení současného stavu, Zpracování dokumentace, nátěry a údržba rozhledny Vrchbělá a
Cížovka“ (dále jen jako „Veřejná Zakázka“) a pIně suIadu se Zadávacími podmínkami a nabídkou
Dodavatelé předloženou v rámci uvedeného výběrového řízení.

Práva a povinnosti smluvních stran jsou tedy určeny nejen touto Smlouvou, ale i zadávací dokumentací veřejné
Zakázky, se kterou se Dodavatel v rámci podání své nabídky podrobně seznámil, a je mu tedy Zřejmé, co
konkrétně, vjakém rozsahu a kvalitě Objednatel v rámci předmětu plnění požaduje. S vědomím všech těchto
skutečností Dodavatel svou nabídku v rámci výběrového řízení na veřejnou Zakázku sestavil a stanovil cenu Za
poskytované plnění.

článek 1.
Předmět smlouvy



1.1 Dodavatel se Zavazuje k provedení díla a Služeb "Posouzení současného stavu, Zpracování
dokumentace, nátěry a údržba rozhledny Vrchbělá a Čížovka“, v rozsahu specifikovaném v Oceněném
výkazu výměr (položkověm rozpočtu), který tvoří přílohu této Smlouvy a byl součásti nabídky dodavatele,
podané v rámci Zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla a Služby.
Místem plnění předmětu díla a Služeb jsou rozhledny Čížovka v lokalitě Kněžmost a Vrchbělá v lokalitě Bělá
pod Bezdězem.

1.2 Dodavatel se Zavazuje, Že provede dílo a Služby v rozsahu, Způsobem, v jakosti a Za podmínek dohodnutých
v této smlouvě, Svým jménem a na vlastní Odpovědnost, v Souladu s právními předpisy a technickými normami
CR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných Zařízení, a dle uvedeného výkazu výměr.

1.3. Dodavatel jednoznačně deklaruje Znalost právních předpisů souvisejících S provedením Díla a dále také
to, že disponuje živnostenským oprávněním nezbytným pro provádění Díla.

1.4 Dodavatel ručí Za to, že bude Dílo provedeno řádně a včas.

1.5 Objednatel se Zavazuje Za provedení díla a služeb uvedených v článku 1. smlouvy Zaplatit dodavateli cenu
Za dílo a služby uvedenou v článku 3. smlouvy, a to Za podmínek uvedených v této Smlouvě.

1.6 Dodavatel je povinen Zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k Omezení současného
provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být Zachována průjezdnost stávajících
komunikací nebo jinak Zajištěna přístupnost všech objektů, Zejména pro integrovaný Záchranný systém a
Zajištění dopravní Obslužnosti všech výstavbou dotčených Obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní
náklady Znečištění komunikací, které by mohlo být Způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě
před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

1.7 Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po dokončení dila
v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků Objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení.
Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny4 Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel
přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh Zhotovení daně části díla. V
případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované
položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu Zakryté, nebo Se stanou
nepřistupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální
záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při
případném Odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji
povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě Sporu O kvalitu díla nebo jeho konkrétní části
vycházet z dokumentace, kterou Si pořídí Objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován
Za nesporný.

1.8 Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:
- předat objednateli vjednom vytištěném vyhotovení ajednou v digitální podobě při předání díla a při případném
odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ
kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.9 Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo a služby úplně a beze zbytku, a že provedl kontrolu
součtů jednotlivých položek Soupisu prací. Jeho nabídka Obsahuje všechny materiály, práce a postupy a
technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu
O dílo O další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že jejich
potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající S náležitou péčí nemohl předvídat, postupuje
se podle Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“). EXistenci
těchto Okolností prokazuje dodavatel.

1.10 Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které všakjsou k řádnému provedení
díla nezbytné a O kterých zhotovitel vzhledem ke Své kvalifikaci a Zkušenostem měl, nebo mohl vědět.
Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu díla.



Článek 2
Doba a místo plnění

2.1 Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo během 40 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy dle bodu
2.2 a v souladu s Přílohou č. 1 - Harmonogram plnění,

2.2 K Započetí plnění předmětu díla bude dodavatel Objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem,
a to nejméně 3 kalendářní dny před požadovaným Započetím prací, přičemž dodavatel je povinen potvrdit
převzetí této výzvy, písemně, é-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data Započetí předmětu plnění dle
článku l. Smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 3 dnů Ode dne obdržení výzvy dle
tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, je objednatel Oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

2.3 V případě, že dodavatel Začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku 2. odst 2.2 Smlouvy,
nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a Objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto
vynaložené hradit.

2.4 Dodavatel může dokončit dílo před sjednanou dobou.

2.5 Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, Zejména v těchto případech:
- dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele, tyto budou mít vždy
písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny objednatelem, a to postupem v souladu
se ZZVZ;
- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; Za
Okolnosti na straně objednatele se považují i případná Opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy
nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému ve
výkazu výměr, to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností
či nečinnosti dodavatele.

2.6 Dohoda o výše uvedených Změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to
na základě Obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy O dílo.
Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních
dnů od zjištění potřeby prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní
povinnost písemného oznámení dle předchozího Odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, ktera'
činí částku 5 % Z celkové ceny díla.

článek 3
Cena a platební podmínky

3.1 Cena Za dílo dle článku l. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou
smluvních stran v souladu se Zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve Znění pozdějších předpisů, v celkové výši
1 521 881,43 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané
hodnoty, v platném Znění, DPH ve výši 319 595,10 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 1 841 476,53 Kč.

3.2 Tato Cena je stanovena jako cena konečná, pevná a nepřekročitelná. V Ceně jsou Zahrnuty veškeré náklady
Dodavatelé na realizaci Díla, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony, doprava na místo plnění i
do sídla Objednatele a Zpět a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této Smlouvy. Nedílnou součástí
smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny položek (a jejich kalkulaci s oceněným
množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v Oceněném
výkazu výměrjsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v
sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou
realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při Odborné péči dodavatele nutno předvídat a v
Odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3.3 Cena Za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo
vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen poskytnout slevu Z ceny
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díla na neprovedeně práce. V případě, že se jedná o dodatečné Stavební práce, původním výkazem výměr
nepředpokládané, postupuje se podle § 222 Odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, který Stanoví podminky,
Za kterých se dodatečné práce nepovažují za Změnu Závazku Ze Smlouvy. Pokud by rozsah dodatečných
stavebních prací byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, Odst. 5, Odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, je objednatel
povinen provést nové Zadávací řízení a po dobu jeho průběhu nepřipustit Změnu rozsahu Závazku Z této
Smlouvy.

3.4 Dílo lze provést odlišně oproti výkazu výměr pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před
provedením Změny dila Oproti výkazu výměr musí být o rozsahu této Změny (věcném i finančním) písemně
informován Zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDl a
zástupce objednatele ve věcech technických.

3.5 Cena dila bude snížena O práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a
tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného dila dle
vlastní úvahy. O takovém omezeni musí být dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dane části
díla) písemně informován.

3.6 Smluvní strany se dohodly, že při určení Změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny
stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve
výkazu výměr Zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS nebo RTS. Nelze-li Změnu ceny určit ani
tímto Způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

3.7 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla Zálohy.

3.8 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu Zhotovování dila, jestliže je dodavatel
v prodlení s dokončením díla nebo jeho části oproti termínům, uvedeným v článku ll odst. 2.1 smlouvy a
Harmonogramu plnění tvořícimu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s
odstraněním Zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestližeje dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku
vůči některému Z Objednatelů podle této smlouvy.

3.9 Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně
provedených praci a dodávek písemně Odsouhlasených Oprávněným Zástupcem Objednatele, a to fakturami,
které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně Závazných právních předpisů, tj. dle
Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název "Posouzení
současného stavu, Zpracování dokumentace, nátěry a údržba rozhledny Vrchbělá a Čížovka“ a číslo smlouvy
objednatele. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených praci a dodávek, který písemně odsouhlasí
Zmocněný Zástupce Objednatele a technický dozor investora a fotodokumentace.

3.10 Faktura bude Obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle Zákona č. 563/1991 Sb., O
účetnictví, ve Znění pozdějších předpisů, a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění
pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a jeji číslo, obchodní firmu/název, sídlo a IČO
Objednatele, předmět Smlouvy, bankovní spojeni, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti
Obchodní listiny dle § 435 Občanského Zákoníku. Faktura bude označena evidenčním číslem smlouvy
Objednatele (viz také Záhlaví této Smlouvy). Přílohou faktury musí být seznam poskytnutých fakturovaných
služeb.

3.11 Faktura bude Zaslána v jednom vyhotovení elektronicky na emailovou adresu Objednatele:
fakturace@sccr.cz.

3.12 Objednatel je Oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude Obsahovat nesprávné
náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti, přílohy a údaje nebude Obsahovat vůbec. V takovém
případě se doba splatnosti Zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet Ode dne doručení opravené nebo
doplněné faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení.

3.13 Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit Cenu je
splněna odepsáním příslušné částky Z účtu Objednatele. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž
veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně. Částka je považována Za uhrazenou Okamžikem jejíhoodepsání Z účtu Objednatele.



3.14 Cenu je možné dále Změnit pouze V případě Změn Sazby daně Z přidané hodnoty (dáleje “DPH“), a to tak,
Že Dodavatel přičte ke sjednané ceně bez DPH daň Z přidané hodnoty procentní sazbu odpovídající Zákonné
úpravě účinné k datu uskutečněného Zdanitelného plnění.

3.15 Na veškeré Změny jak předmětu Díla, tak Změny ceny Za služby Dodavatele musí být uzavřen dodatek
k této Smlouvě.

3.16 Ujednaná cena za Dílo odpovídá nabídkové ceně uvedené Dodavatelem, která byla Dodavatelem
předložena jakožto součást nabídky Dodavatelé v souvisejícím zadávacím řízení.

3.17 Smluvní strany se dále dohodly, Že v případě, Že se Dodavatel stane ve smyslu ust§106a zákona o dani
z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného Zákonného
ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně),
bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani Z přidané hodnoty,
přímo na účet Správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude
považovat účtovaná Částka za uhrázenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost Objednatele upozornit po právní
moci rozhodnutí, Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností Dodavatelé.

článek 4
Předání a převzetí díla

4.1 Dílo, resp. jeho dílčí část, bude splněno jeho řádným, úplným a bezvadným provedením. Dokončené dílo
dle článku l. smlouvy bude předáno objednateli na Základě písemného protokolu o předání a převzetí díla
podepsaného oprávněnými Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, Že
Se Objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu
o předání díla uvedeny i takto Zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich
odstranění, Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se
přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených výkazem výměr, touto smlouvou a obecně
závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých Zařízení. Rovněž případné odmítnutí
převzetí díla bude Zaznamenáno v protokolu.

4.2 Povinnosti Dodavatelé je provést Dílo bezvadně, tzn. prosté všech vad. Povinnost Dodavatelé je Splněna
předáním bezvadného Díla, příp. až odstraněním vad. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez
vad a nedodělků převzít. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDI.

4.3 Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má
vady nebo nedodělky nebo Spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady. Jestliže se objednatel
rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní Strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm
soupis vad a nedodělků se Závazným termínem jejich odstranění Dodavatelem, případně soupis chybějících
písemných dokladů s termínem jejich dodání Dodavatelem objednateli.

čıánek 5
Práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Způsob plnění Smlouvy. Dodavatel je povinen provést a předat Objednateli Dílo svým jménem, na svůj
náklad, na vlastní odpovědnost a nebezpečí v ujednaném termínu. Dodavatel je povinen zpracovat Dílo
v souladu s platnými právními předpisy. Objednatelje výlučným vlastníkem Díla. Při provádění dílaje Dodavatel
povinen vést stavební deník v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Žádný Zápis ve stavebním deníku není způsobilý Zvýšit cenu
Za dílo.

5.2 Odpovědnost Za škodu, pojištění. Dodavatel odpovídá v plné výši Za škody vzniklé Objednateli nebo
třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících Z této Smlouvy.
Takové škody budou řešeny dle platných právních předpisů. Dodavatel prohlašuje, Že má uzavřené řádné
pojištění, tj. pojistnou Smlouvu pro případ vzniku povinnosti Dodavatelé nahradit Objednateli škodu vzniklou
Objednateli nebo třetímu subjektu v důsledku porušení povinnosti Dodavatelé při plnění předmětu této Smlouvy
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s limitem pojistného plnění minimálně 2.000.000,= Kč. Tato pojistná smlouvajé nedílnou součástí této Smlouvy
jako příloha č. 4. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná Smlouva či smlouvy sjednané dle
této Smlouvy či v Souvislosti s ní byly platné po Celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu
Záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je Dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat
objednatele a vé lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této
povinnosti ze strany Dodavatelé považují strany této smlouvy Za podstatné porušení smlouvy Zakládající právo
objednatele od smlouvy odstoupit. >
Dodavatel nese nebezpečí Škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí Škody na díle přechází na objednatele
Okamžikem předání díla Dodavatelem Objédnateli a jeho převzetí objednatelem na Základě písemného
předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný přédávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které
je povinen odstranit Dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem Odstranění těchto
vad a nédodělků Dodavatelem.

5.3 Překážky na straně Dodavatelé. Dodavatel jé povinen Objédnatéli neprodleně oznámit jakoukoliv
skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Dodavatelé plnitjeho povinnosti vyplývající Z
této Smlouvy. Takovým oznámením však Dodavatel néní zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vyplývající
mu Z této Smlouvy.
Dodavatel prohlašuje, že poddodavatél, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů,
se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který jé uvédén v nabídce Dodavatelé, podané v rámci
zadávacího řízení na výběr Dodavatelé díla dle této smlouvy. Dodavatel zajistí, Že poddodavatél, jehož
prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění
v rozsahu dlé předchozí věty.
Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Dodavatelem v zadávacím řízení na Dodavatelé tohoto
díla je možná pouzé na Základě písemného souhlasu objednatele. Objednatél se Zavazujé, Že takový souhlas
nebude odpírat v případě, že nový poddodavatél bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval
původní poddodavatél a Z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava,
Že nový poddodavatél by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným Způsobém narušit realizaci
díla dlé této smlouvy.

5.4 Pokyny Objednatéle. Dodavatel má povinnost a zavazuje se řídit se při plnění této Smlouvy pokyny
Objednatéle. Povinnost Dodavatelé dle ustanovení § 2594 odst. 1 Občanského Zákoníku upozornit Objednatéle
na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena.
Objednatél je oprávněn kdykoliv během provádění díla přérušitjého provádění nébojého provádění ukončit. V
případě, Že k přerušení provádění díla nedojde Z důvodů na straně Dodavatelé, prodlouží sé o dobu přerušení
provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle neŽ 2
měsíce, je Dodavatel Oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objédnatéljé rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah
prováděněho díla o konkrétní položky a části.
Dodavatel zajistí, že osoby uvedené Dodavatelem v seznamu vedoucích Zaměstnanců Dodavatelé nebo osob
v obdobném postavení, jéŽ budou odpovídat Za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce
Dodavatelé na veřejnou zakázku dlé Zadávací dokumentace veřejné Zakázky, se budou podílet na realizaci
díla, a to vé funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby jé možná pouze s písemným
souhlasem objednatele, kdy Dodavatel před touto výměnou Objédnateli doloží, žé osoba má minimálně stejné
Zkušenosti a odbornostjako vyměňovaná osoba a splňuje požadavky na odbornost stanovené' touto Smlouvou
a obecně Závaznými právními předpisy.

5.5 Ochrana práv třetích osob. Dodavatel sé při plnění Smlouvy Zavazujé respektovat veškeré obecně
Závazné právní předpisy, zejména se Zavazujé, že se svým jednáním nédopustí nekalé soutěže a Že při plnění
této Smlouvy nebude Zasahovat do práv třétích osob, ani výslédék činnosti Dodavatelé nebude Zasahovat nebo
jakýmkoliv Způsobém porušovat práva třetích Osob.

5.6 Součinnost. Smluvní strany jsou povinny při plnění této Smlouvy vzájemně spolupracovat, poskytnout si
vzájemně veškerou součinnost nezbytně nutnou pro plnění této Smlouvy avzájémně sé informovat o
skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění této Smlouvy. Dodavatel jé dále povinen
umožnit kontrolu v místě plnění i kontrolu všech dokladů souvisejících s realizací Díla, a to Zejména v souladu
sé zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, vé Znění pozdějších předpisů, Zákonem č. 255/2012 Sb., o
kontrole (kontrolní řád), vé Znění pozdějších předpisů. Tyto povinnosti trvají i po ukončení této Smlouvy.
Objednatél, resp. technický dozor (TDI) objednatele jé oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na
místo provádění díla kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků
tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu Za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku
kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich
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Odstranění. Zjistí-li objednatel nebo Osoba vykonávající technický dozor, že Dodavatel provádí dílo V rozporu
se Svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Dodavatel Odstranil vady vzniklé vadným
prováděním a dílo prováděl řádným Způsobem. Jestliže Dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřeně lhůtě k tomu
poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

5.7 Kontrola plnění. Dodavatel je povinen Objednateli umožnit provést kdykoli kontrolu plnění dle této
Smlouvy.

5.8 Započtení, postoupení. Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
provádět jakékoliv Zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči
Dodavateli, ani postupovatjakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na třetí osoby.

Článek 6
Prohlášení smluvních stran

6.1 Dodavatel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmětu plnění a že je
způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla dle této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a
Odbornými Znalostmi, které jsou třeba k řádnému plnění předmětu Smlouvy.

6.2 Dodavatel bude provádět Dílo podle svých odborných Znalostí, Zkušeností, praxe, při jeho Zhotovování bude
postupovat s náležitou Odbornou péčí, v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami a dle pokynů a požadavků
Objednatele.

6.3 Dodavatel je povinen seznámit se se všemi podklady, které mu budou Objednatelem poskytnuty, a zavazuje
se provést Dílo dle předaných podkladů, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pokyny
Objednatele.

6.4 Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po
pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6.5 Dodavatel prohlašuje, že není předlužen a není mu Známo, že by bylo vůči němu Zahájeno insolvenční
řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí Správního, daňového
čijiného orgánu nebo rozhodce na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek Dodavatelé,
nebo by mohlo mítjakkoliv negativní vliv na schopnost Dodavatele Splnit povinnosti vyplývající Z této Smlouvy,
a že takové řízení nebylo vůči němu Zahájeno.

6.6 Dodavatel souhlasí s tím, aby Středočeská centrála cestovního ruchu, po dobu trvání této Smlouvy
Zpracovávala jeho osobní údaje uvedené v této Smlouvě a údaje o této Smlouvě pro účely archivace, či
případné kontrolní činnosti nebo pro účely vyplývající z právních předpisů. Dále svým podpisem uděluje souhlas
Středočeské centrále cestovního ruchu ke Zpracování jeho osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a pro
výše uvedené účely, a to po dobu nezbytně nutnou.

článek 7
Práva Z vad, sankce a odstoupení od Smlouvy

7.1 Dodavatel poskytuje Objednateli na Dílo Záruku Za jakost Díla, resp. najeho části, kdeje to Z jejich povahy
možné, v délce trvání 36 měsíců.

7.2 Vady musí Objednatel uplatnit u Dodavatelé bez Zbytečného odkladu poté, co se O nich dozví. Dodavatel
je povinen následně vady bezodkladně a bezplatně odstranit. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, činí
nejzazší termín pro odstranění vady 5 pracovních dní.

7.3 Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského Zákoníku. Dodavatel je povinen
provádět Dílo v souladu s touto Smlouvou, požadavky Objednatele a v souladu s obecně ZávaZnými právními
předpisy. Jestliže Dodavatel tyto povinnosti vyplývající ze Smlouvy poruší a nezjedná nápravu ani v dodatečné
přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy ze strany Dodavatelé a Objednatel má právo od
Smlouvy okamžitě odstoupit.



7.4 V případě prodlení s ůhradou faktury je Objednatel povinen uhradit Dodavateli ůrOk Z prodlení Z dlužné
částky ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

7.5 V případě prodlení Dodavatele s předáním a realizací Díla nebo jeho části v dohodnutém termínu dle čl. 2
této smlouvy, je Dodavatel povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč Za každý i započatý
den prodlení.

7.6 V případě prodlení Dodavatelé s odstraněním vady Díla, je Dodavatel povinen Zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 1.000,- Kč Za každý i započatý den prodlení.

7.7 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne doručení výzvy k jejich Zaplacení povinné Smluvní straně.
Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost Dodavatelé nahradit újmu
vzniklou Objednateli porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Objednatel je oprávněn
požadovat náhradu Škody v plné výši bez ohledu na ujednanou smluvní pokutu.

7.8 Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se Závazek založený
Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení od Smlouvy
Dodavateli. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu Škody vzniklého Z porušení smluvní
povinnosti, práva na Zaplacení smluvní pokuty a ůroku Z prodlení, pokud již dospěl ani ujednání o způsobu
řešení sporů a volbě práva. Obdobné platí i pro předčasné ukončení Smlouvy jiným Způsobem. V případě
předčasného ukončení Smlouvy jsou Smluvní strany povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností
v souladu s právními předpisy.

7.9 Uplatnění práva na Zaplacení smluvní pokuty nijak neovlivňuje právo Oprávněné strany na nárok na náhradu
škody.

čıánek 8
Závěrečná ustanovení

8.1 Tato Smlouva a práva a povinnosti Z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti Smluvních
stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Zejména občanským Zákoníkem a souvisejícími předpisy.

8.2 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou
budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, ˇže tyto spory nebudou vpřiměřené době
vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy Ceské republiky.

8.3 Dodavatel bezvýhradné souhlasí se Zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy, včetně
Ceny v souladu s příslušnými právními předpisy.

8.4 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

8.5 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či
nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení této
Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud Z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností,
Za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se
Zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neůčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením
jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.

8.6 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem
Zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů po jejím podpisu. Smluvní strany souhlasí se
Zveřejněním této Smlouvy v jejím plném Znění.

8.7 Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních s platností Originálu, Z nichž si jeden ponechá Dodavatel
a jedno vyhotovení obdrží Objednatel.



8.8 Smluvní Strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli
prostou Omylu. Smluvní Strany si Smlouvu přečetly, sjejím Obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními
podpisy.

8.9 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: ČFHD (Časový a finanční harmonogram realizace díla) /tato příloha bude vypracována až před
uzavřením smlouvy o dílo v návaznosti na Znalost konkrétního termínu uzavření Smlouvy. Pokud bude tato
příloha v podobě návrhu účastníka přiložena k nabídce, netvoří součást nabídky a nebude předmětem
posuzování nabídky/
Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení Zmèn realizace díla /přiloženo Zadavatelem/
Příloha č. 3: Ocenèný výkaz výměr /příloha bude předložena v nabídce//přikládá učastník/
Příloha č. 4: Pojistná smlouva /příloha bude předložena v nábídce//přikládá účastník/
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