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Příloha č. 1

Zadání Investora

S výjimkou přílohy č. lC- Milníky tvoří Příloha č. 1 Samostatný dokument v el. podobě.
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Příloha č. 1C

Milníky

Označení Mamma'm term." Zkrácení maximálního
činnosti pro
počítání času

v kalendářních
Činnost l Milník

požadovaný
Investorem, přičemž

Zhotovitel je
oprávněn plnit dříve

termínu navržené
zájemcem oproti

požadavku lnvestora

plánovaného Uvedení Stavby do provozu o:

dnech (kalendářní dny) (kalendarnı dny)

A0 Datum účinnosti Smlouvy - NEVYPLŇOVAT

Obdržení výzvy k zahájení
A provedenı stavby od _ NEWPLŇOVAT

Spravce Stavby ve smyslu
odst. 10.2 této Smlouvy

B Den převzetí Staveništê A + 15 NEWPLŇOVAT
Realizace stavby

Zahájení prací na založení
co Stavby KAPIM B + 99 B + 90

C Založení stavby KAPIM B + 264 B + 250

D Hrubá stavba KAPIM B + 425 B + 410
Hrubé rozvody TZB -KAPIM B + 511 B + 500

Založení stavby
E KARDICHCOS B+627 B+610

F Dokončení Stavby KAPIM B + 733 B + 710
Hrubá stavbaG KARDIO+COS B+825 B+810

Hrubé rozvody TZB
H KARDIO+COS B + 974 B + 944

Čisté rozvody TZBCH KARDIO+COS B+ 1122 B+ 1062

l Praktické dokončeníStavby B + 1221 B + 1131

.I Uvedení Stavby do provozu B + 1237 B + 1147

Investorem stanovené maximální zkrácení lhůty mezi účinností. , . . .. . 500Smlouvy a termínem planovaneho Uvedenı Stavby do provozu cını:

Zhotovitelem navržené zkrácení Milníkü Zkracuje maximální termín 90
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Příloha č. 2

Soupis prací s výkazem výměr

Příloha č. 2 tvoří Samostatný dokument v el. podobě.
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Příloha č. 3

Metodika projektového řízení

Definice některých použitých pojmů vtéto příloze (Ostatní pojmy svelkým písmenem mají význam

připisovanýjìm touto Smlouvou či touto přílohou):

Technický dozor stavebníka („TDS") - Správce Stavby pověří technický dozor stavebníka („TDS"),

výkonem práv a povinnostív rozsahu činností definovaných v této příloze vůči Zhotoviteli.

„Technologickým celkem" (profesním dílem) se rozumí Soubor movitých věcí, Sestávající ze Souboru
technologických zařízení a jejich propojení kabelovými nebo trubními rozvody pro přenos médií

potřebných pro fungování technologických zařízenítvořících jeho Součást, který umožňuje vzájemným

propojením jednotlivých technologických Zařízení výkon určité Společné funkce pro Stavbu, jehož
rozsah je Specifikován Samostatnou částí Dokumentace pro stavební povolení; technologickými celky
jsou např.: Zdroj chladu, vnitřní Světelné a Sílnoproudé rozvody, energocentrum, samočinné hasicí
zařízeníapod.

Funkční zkoušky musí Zajistit, že zkoušený Systém nebo komponenta je Způsobilá vykonávat funkci
danou projektem. Tyto Zkoušky by měly potvrdit, že po návratu k provoznímu stavu jsou všechny
systémy, konstrukce a komponenty schopnyi nadále plnit Své určené funkce dané projektem. Systémy,
konstrukce a komponenty by měly být Zkoušeny v podmínkách, v jakých budou v provozu plnit Své
určené funkce.

1. AKCEPTACE DOKUMENTACE

1.1 Během plnění Díla musí Zhotovitel žádat Správce Stavby o akceptaci Stupňů Dokumentace
specifikované ve Smlouvě a to ve formě Protokolu Akceptace Dokumentace (P000). Správci
Stavby musí být Protokol P000 předložen Současně S příslušnou Projektovou dokumentací
v dostatečném předstihu dle požadavku Smlouvy. Správce Stavby po obdržení žádosti formou
P000 Zkontroluje předloženou Dokumentaci, potvrdí a vypíše, zda předložena Dokumentace je
připravena dle Smlouvy či nikoliv.

1.2 Bez Ohledu na to, Zda Správce Stavby potvrdí v rámci P000, že Projektová dokumentace je dle
Smlouvy, Zhotovitel zůstává odpovědný Za jakékoliv vady, které Se projeví následně.

1.3 Zhotovitel musí doložit P000 Se souhlasným stanoviskem Správce Stavby u příslušné části
Projektové dokumentace, které jsou Součástí žádosti o platbu.

2. INSTRUKCE K AKTUALIZACI DOKUMENTACE

2.1 Správce Stavby je oprávněn předat Zhotoviteli instrukci prostřednictvím formuláře Instrukce
kaktualizaci dokumentace (P001), a to vsouladu S potřebou Investora na plnění funkcí Díla.
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.2

4.3

Instrukce k aktualizaci Dokumentace Se užije v případě, že Správce Stavby předpokládá, že
požadovaná aktualizace nemá vliv na Rozpočet a Milníky Díla a Zhotovitel je vždy bez zbytečného
odkladu povinen plně zapracovat Instrukci do Projektové dokumentace. V případě, že Instrukce
byla vydána nad rámec Smluvních povinností a Zhotovitel S názorem Správce stavby nesouhlasí,
Zhotovitel je povinen o této Skutečnosti informovat Správce Stavby do deseti (10) dnů Od vydání
Instrukce k aktualizaci dokumentace Správcem Stavby. Vtakovém případě Správce Stavby
rozhodně o případném zahájení Změnového řízení.

KoNTRoLA STAvENıšTĚ
Během výstavby musí Zhotovitel na žádost TDS umožnit Správci stavby kontrolu:

0 materiálů a výrobků hned po jejich dodání na Staveniště;
0 Stavebních konstrukcí po montáži;
0 stavebních konstrukcí před jejich zakrytím;
0 ve formě Protokolu Kontroly Kvality (P01). TDS musí být požádán minimálně 24 hodin před
vlastní kontrolou kvality. TDS po obdržení žádosti formou P01 Zkontroluje požadovaný předmět,
potvrdí a vypíše, zda provedené práce jsou dle Smlouvy Či nikoliv.
Zhotovitel při podání žádosti P01 předá přílohou TDS originály certifikátů všech výrobků a
materiálů, které jsou Součástí dané kontroly kvality.

TDS může provádět inspekci provedených prací kdykoliv v průběhu realizace Stavby a sdělit
Zhotovitelì formou P01 v případě, že provedené práce nejsou v Souladu Se Smlouvou.

TDS z Obdržených P01 připraví Seznam Protokolů Kontroly Kvality (P02) a poskytne ho v týdenním
intervalu Zhotovitelì a Správci Stavby.

Bez ohledu na to, Zda TDS potvrdí v rámci P01, že provedené práce jsou dle Smlouvy, Zhotovitel
zůstává odpovědný za jakékoliv vady, které Se následně projeví. Pro vyloučení všech pochybností
Se uvádí, že P01 neznamená, že provedená práce je předaná Investorovi.

Zhotovitel musí doložit P01 se souhlasným Stanoviskem TDS provedených prací, které jsou
Součástí žádosti o platbu.

INSPEKCE MIMO STAVBU

Maximálně do dvou (2) měsíců od předání Staveniště Zhotovitelì Zhotovitel předá Správci stavby:

0 Seznam inspekcí mimo Stavbu (P03) („Inspekce");
o Seznam výrobních zkoušek (P04) („Výrobní zkoušky");
0 Specifikaci výrobních Zkoušek („Specifikace");
které jsou dle profesionálního názoru Zhotovitele nutné pro Splnění účelu Smlouvy.

Správce stavby zkontroluje Seznamy a Specifikaci dle čI. 2.1 výše, případně připravíjejich změny a
doplnění a do jednoho (1) měsíce po jejich Obdržení tyto vrátí Zhotovitelì. Správce stavby může
doplnit a změnit Specifikace kdykoliv v průběhu realizace Stavby, nejpozději však 14 dní před
vlastní Inspekcí nebo Výrobní zkouškou.

Zhotovitel připraví a předá TDS návrh termínů všech Inspekcí a Výrobních zkoušek v Závislosti na
Časovém harmonogramu.
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6.2

6.3

TDS bude přítomen u Inspekcí a Výrobních Zkoušek, u kterých tak určí Správce Stavby. Pro Zápis Z
každé Inspekce a Výrobní Zkoušky bude použit P01. Zhotovitel je povinen odeslat P01 Z Inspekce
nebo Výrobní Zkoušky, na které nebyl přítomen TDS, před distribucí Zkoušeného výrobku.

ZKOUŠKY NA STAVENIŠTI

Maximálně do jednoho (1) měsíce od předání staveniště Zhotoviteli Zhotovitel předá Správci
Stavby Seznam Zkoušek na Staveništi (P05), které jsou dle profesionálního názoru Zhotovitele
nutné pro splnění účelu Smlouvy, vyjma Seznamu Zkoušek Jednotlivých ČáStí Díla, Instalací a
Technologií a návrhu Zkoušek Technologických celků a Funkčních Zkoušek.

Správce stavby Zkontroluje Seznam Zkoušek na Staveništi, případně připraví jeho Změny a
doplnění a maximálně do jednoho (1) měsíce po jeho obdržení tento vrátí Zhotoviteli. Správce
Stavby může doplnit a Změnit Seznam Zkoušek na Staveništi kdykoliv před Praktickým dokončením
Stavby.

Tři (3) měsíce před Praktickým dokončením Stavby Zhotovitel předá TDS Seznam Zkoušek
Jednotlivých Částí Díla, Instalaci a Technologií (P06), které jsou dle názoru Zhotovitele nutné pro
splnění účelu Smlouvy, Společně se specifikacemi a Zahajovací procesy pro všechny zkoušky.

TDS Zkontroluje Seznam Zkoušek Jednotlivých Částí Díla, Instalaci a Technologií, případně
připravíjeho Změny a doplnění a maximálně do jednoho (1) měsíce po jeho obdržení tento vrátí
Zhotoviteli. TDS může doplnit a Změnit Seznam Zkoušek Jednotlivých Části Díla, Instalaci a
Technologií kdykoliv před Praktickým dokončením Stavby.

Dva (2) měsíce před Praktickým dokončením Stavby Zhotovitel předloží TDS Seznam zkoušek
Technologických celků a Funkčních zkoušek (P07), které prověří fungování systémů, konstrukcí a
komponent, s návrhem termínu provádění zkoušek, tak aby výsledky zkoušek nezbytných pro
vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu byly k dispozici při Závěrečné kontrolní prohlídce Stavby.

TDS Zkontroluje Seznam zkoušek Technologických celků a Funkčních zkoušek, případně připraví
Změny a doplnění a maximálně do jednoho (1) týdne po jeho Obdrženítento vrátíZhotoviteli. TDS
může doplnit a Změnit Seznam Zkoušek Technologických celků a Funkčních Zkoušek kdykoliv před
Praktickým dokončením Stavby.

TDS se účastní všech Zkoušek uvedených na Seznamu Zkoušek na Staveništi a Seznamu Zkoušek
Jednotlivých Částí Díla, Instalaci a Technologií, stejně jako všech Zkoušek Technologických celků
a Funkčních Zkoušek a Zaznamená výsledky do P01.

VZORKY

Maximálně do jednoho (1) měsíce od předání staveniště Zhotoviteli Zhotovitel předá Správci
stavby Seznam Vzorků (P08), které jsou dle profesionálního názoru Zhotovitele nutné pro Splnění
účelu Smlouvy.

Správce stavby Zkontroluje Seznam Vzorků, případně připravíjeho Změny a doplnění a maximálně
do jednoho (l) měsíce po jeho obdržení tento vrátí Zhotoviteli. Správce stavby může doplnit a
Změnit Seznam Vzorků kdykoliv před Praktickým dokončením Stavby.

Zhotovitel vrámci Seznamu Vzorků (P08) Stanoví termíny předložení Vzorků sdostatečným
předstihem tak, aby bylo Zaručeno dodržení Časového harmonogramu i v případě, že bude
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6.5

7.2

7.3

7.4

schvalování Vzorků probíhat ve více kolech Schválení. Všechny Vzorky musí být v Souladu se
Smlouvou a musí být označeny a identifikovatelné prostřednictvím štítku, který udává:

0 jméno projektu;
0 jméno Vzorku;
0 Zhotovitele;
0 označení části dokumentace a technické Zprávy týkající Se Vzorku;
0 datum předložení; a
0 místo pro podpis TDS a datum.
TDS Zkontroluje Vzorky, a pokud tyto SouhIaSí Se Smlouvou, podepíše štítek označující Vzorek a
Zaznamená Odsouhlasení do Seznamu Vzorků (P08). V případě nesouhlasu TDS se Správností
Vzorku, předá TDS Zhotoviteli Protokol Kontroly Kvality (P01) a Zhotovitel je povinen dodat nový
Vzorek, který bude v souladu Se Smlouvou.

Všechny odsouhlaseně Vzorky budou ponechány na Staveništi na vhodném uzamykatelném místě
pro možné použití při porovnání konstrukcí na Stavbě.

KoMPLETAcE, qDENí sTAvBY Do PROVOZU A PŘEDÁNÍ STAVBY

Dva (2) měsíce před Praktickým dokončením Stavby Zhotovitel požádá TDS, aby Společně provedli
inspekci provedených prací a indikovali vady a nedodělky. Během těchto inspekcí TDS verbálně
indikuje vady a nedodělky, Zhotovitel Si je může zapsat. Zhotovitel pozve TDS maximálně na Čtyři
(4) inspekce provedených prací před Praktickým dokončením Stavby.

TDS vyhotoví Seznam Vad a Nedodělků (P09) a tento do jednoho (1) týden po Závěrečné kontrolní
prohlídce stavby k vydání kolaudačního Souhlasu S užíváním stavby předá Zhotoviteli. Zhotovitel
odstraní všechny vady a nedodělky bránící užívání Stavby do Praktického dokončení Stavby a
informuje o tom TDS.

Dva (2) měsíce před Praktickým dokončením Stavby Zhotovitel předá Správci Stavby Provozní
dokumentaci. Správce Stavby Zkontroluje Provozní dokumentaci, případně připraví její Změny a
doplnění a maximálně do jednoho (1) měsíce po jejím obdržení tuto vrátí Zhotoviteli. OZnámí-li
Správce Stavby Zhotoviteli před uplynutím lhůty k posouzení Provozní dokumentace dle předchozí
věty, že Provozní dokumentace nesplňuje jeho požadavky ve stanoveném rozsahu, je Zhotovitel
povinen Provozní dokumentaci v souladu S požadavky Správce stavby upravit a Správci Stavby tuto
Znovu doručit. Lhůta pro posouzení Provozní dokumentace se počítá od předání upravené verze
Provozní dokumentace Správce Stavby. Správce Stavby může doplnit a Změnit Provozní
dokumentaci kdykoliv před Praktickým dokončením Stavby.

Zhotovitel je v průběhu testovacího a Zkušebního provozu po Praktickém dokončení Stavby před
Uvedením Stavby do provozu povinen provést Zkušební provoz minimálně v rozsahu popsaném
ve Všeobecných podmínkách provádění, které tvoří Přílohu č. 7 této Smlouvy.

ı
ZMĚNOVÉ Ř ZENí

Správce stavby navrhuje Změny Projektu nemající podstatný vliv na technické řešení nebo
předmět a rozsah dodávky, a to prostřednictvím formuláře Oznámení změny (P10) adresovaného
Zhotoviteli, aby vypracoval a předložil návrh Změny.
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8.2 Po obdržení formuláře Oznámení změny (P10) Zhotovitel předá Správci stavby bez zbytečného
Odkladu nejdéle však do deseti (10) dnů, nebyl-li Správcem Stavby stanoven S přihlédnutím k
náročnosti termín delší:

0 popis návrhu Změny Projektu a postup při jejím provedení, a to na formuláři Návrh
Ocenění změny (P10.01),`

0 návrh každé nutné modifikace Stávajících částí Stavby a Dokumentace;

0 návrh na úpravu Specifikace ceny a Časového harmonogramu.

8.3 Správce Stavby a Zhotovitel Společně jednají až dO Okamžiku, kdy Se dohodnou na realizaci
navrhované Změny. Změna Se stane Závaznou až Okamžikem odsouhlasení Příkazu ke Změně
(P11) Zhotovitelem ve formě podpisu Příkazu ke Změně. Vpřípadě, že jde o Změnu mající
podstatný vliv na technické řešení nebo předmět a rozsah dodávky, Změna se Stane Závaznou
nabytím účinnosti příslušného dodatku Smlouvy.

8.4 Zhotovitel je oprávněn kdykoliv písemně navrhnout Správci stavby Změnu Projektu, která by
mohla snížit náklady na konstrukci, údržbu a provoz Díla nebo Zvýšit užitek a hodnotu Díla pro
Investora, nebo která bude pro Investora jinak prospěšná. Návrh změny Projektu a postup při jejím
provedení na formuláři Návrh Ocenění změny (P10.01) bude připraven na náklady Zhotovitele a
bude obsahovat náležitosti dle bodu 6.2. výše.

9. POKYNY PRO STAVBU

9.1 Správce stavbyje oprávněn předat Zhotoviteli pokyn pro Stavbu prostřednictvím formuláře Pokyn
pro Stavbu (P12), a to vpřípadě, že Zhotovitel nesplňuje Smluvní povinnosti (např. BOZP na
Stavbě, Znehodnocení životního prostředí, Staveniště a sousedních pozemků, nedodržování
podmínek stavebního povolení pro Stavbu). Pokyny pro Stavbu nemají v žádném případě vliv na
Cenu díla a Časový harmonogram a Zhotovitel je vždy bez Zbytečného Odkladu povinen plně se
řídit Pokynem pro Stavbu. Vpřípadě, že Pokyn pro Stavbu byl vydán nad rámec smluvních
povinností, Zhotovitel je povinen O této skutečnosti informovat Správce stavby do tří (3) dnů Od
vydání takového Pokynu pro Stavbu.

10. BEZPEČNOST PRÁCE (BOZP)

10.1 Koordinátor BOZP během realizace Stavby aktualizuje plán BOZP Z přípravy Stavby.

10.2V případě změny Stavby koordinátor BOZP předloží Zhotoviteli návrh aktualizace plánu BOZP.
Zhotovitel na základě aktualizace plánu BOZP provede úpravu souvisejících technických řešení a
Opatření kzajištění bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo
technologických postupů.

11. žÁDOSTı o PLATBU A OSVĚDČENÍ PRO PLATBU

11.1 Zhotovitel předá nejpozději do pátého (5.) dne každého kalendářního měsíce Zástupci Investora
svůj odhad hodnoty Díla (vycházející Z procenta dokončenosti konkrétních položek), která byla dle
názoru Zhotovitele dosažená k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce.

11.2 Během pěti (5) pracovních dní po Obdržení Odhadu hodnoty Díla Správce stavby tento Odhad
posoudí. Potvrdí-Ii Správce Stavby Zhotovitelův Odhad aktuální hodnoty Díla, potvrdí ve stejné
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lhůtě Zhotoviteli nárok na vystavení faktury na průběžnou platbu od Investora Zhotoviteli ve Výši
Skutečné aktuální hodnoty Díla řádně provedeného, Snížené O veškeré předchozí platby uhrazené
Investorem Zhotoviteli Za Cenu díla a o části vystavených faktur zadržené Investorem jako
zádržné. Zhotovitel není oprávněn fakturovat průběžnou platbu v jiné výši, než ve výši potvrzené
Správcem Stavby na formuláři Osvědčení pro Platbu (P13). Pro vyloučení veškerých pochybností
Se uvádí, že při rozporu v odhadu hodnoty Díla rozhoduje o odhadu hodnoty Díla Správce Stavby.

12. KONTROLNÍ DNY

12.1 Smluvní Strany Se dohodly, že vzájemný pracovní Styk budou až do Praktického dokončení Stavby
přednostně Soustřed'ovat do kontrolních dnů.

12.2 Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnutojinak, kontrolní dny Svolává a vede Správce Stavby.

12.3 Kontrolní dny se budou konat pravidelně nejméně jednou za dva týdny. Za Zhotovitele jsou
povinny účastnit Se kontrolních dnů veškeré osoby vyzvané Správcem stavby.

12.4 Správce Stavby oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, Stejně jako osoby, jejichž
účast na jednotlivých kontrolních dnech požaduje, písemným Oznámením doručeným Zhotoviteli
po nabytí účinnosti této Smlouvy nebo Oznámením takových Skutečností O kontrolních dnech
v zápisu Z předchozího kontrolního dne. Správce Stavby je oprávněn Stejným Způsobem takové
Skutečností minimálně tři (3) pracovní dny předem změnit, a to jak ve vztahu k jednotlivým
kontrolním dnům, tak i ve vztahu ke všem kontrolním dnům určitého druhu.

12.5 Správce stavby je oprávněn kdykoli Svolat mimořádný kontrolní den Způsobem uvedeným výše.
Zhotovitel je oprávněn obrátit Se na Správce Stavby, aby takovým Způsobem Svolal mimořádný
kontrolní den.

12.6 Správce Stavby pořídí Z každého kontrolního dne písemný Zápis vč. prezenční listiny a pořízený
Zápis doručí Zhotoviteli v jednom vyhotovení do dvou (2) pracovních dnů ode dne konání
kontrolního dne. Případné připomínky kzápisu Zkontrolního dne je možné projednat a
odsouhlasit na dalším kontrolním dni.

13. PASPORTIZACE

13.1 Zhotovitel je povinen provést přiměřenou pasportízací Sousedních nemovitostí, které
mohou být dotčeny výstavbou. Pasportizace bude provedena takovým způsobem, který zaznamená
Stávající stav nemovitostí, zejména Stav Stávajících poruch. Pro každý pasportizovaný prostor bude
vytvořena fotodokumentace a dále zákres poruch do schématických pohledů na jednotlivé Stěny.

Pasportizace bude provedena za přítomnosti zástupce Investora.

1. FORMULÁŘE

P000 Protokol Akceptace dokumentace

P001 Instrukce k Aktualizaci dokumentace

P01 Protokol Kontroly Kvality
P02 Seznam Protokolů Kontroly Kvality

Strana 59 (celkem 106) Č: 25188627, DlČ: [225488627, Krajská Zdravotní as. je vedena Krajským Soudem v Ústí rı. L., oddíl B vložka 1550.



 Strana  (celkem ) Strana  (celkem )

Krajská Zdravotní, a.S.
Sociální péče 3316/12A
40113 Ustı' nad Labem

Tel.: +420 477114105
Fax: +420 477114 900

ìąż Krajská Zdravotní a.S. e-mail: Sekretariatgr@kzcr.eu

P03 Seznam inspekcí mimo Stavbu
P04 Seznam výrobních zkoušek
P05 Seznam Zkoušek na Staveništi

P06 Seznam Zkoušek Jednotlivých Částí Díla, Instalací a Technologií

P07 Seznam komplexních Zkoušek Technologických celků a Funkční Zkoušky

P08 Seznam Vzorků
P09 Seznam Vad a Nedodělků
P10 Oznámení změny
P10.01 Návrh ocenění Změny

P11 Příkaz ke Změně
P12 Pokyn pro Stavbu
P13 Osvědčení pro Platbu

Tyto přílohy tvoří Samostatný dokument v el. podobě.
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Příloha č. 4

Oprávněné osoby

Strany prohlašují, že v případě, že Zhotovitel určí více než jednoho Zástupce Zhotovitele a/nebo
Investor určí vice než jednoho Zástupce Investora, pak Za Zhotovitele, resp. Investora jedná každý Ze
Zástupců Zhotovitele, resp. Zástupců Investora Samostatně.
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Příloha č. 5

Všeobecné podmínky provádění
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Definice některých použitých pojmů v této příloze

SO nebo stavební objekt Znamená část stavby určenou v předané dokumentaci představující
prostorově vymezenou a ucelenou skupinu konstrukcí a konstrukčních prvků s danými fyzikálnı'mi a
rozměrovými vlastnostmi nebo technicky Samostatná účelově určená část Stavby a dále práce
Zhotovite/e potřebné pro jejich řádné zabudování do stavby.

„PS nebo provozní soubor" Znamená část stavby určenou v předané dokumentaci představující
Zpravidla prostorově vymezený Soubor vzájemně propojených technologických zařízení zajišťujících při
stanoveném umístění a připojení na potřebná média určitou komplexní funkci, jež jsou určeny k
umístění na stavbě pevným Spojením S budovou, a dále práce zhotovitele potřebné pro umístění těchto
technologických Zařízenı'na Stavbě, jejich montáž a jejich řádné uvedení do provozu.

„Technologickým celkem", (profesním dílem) se rozumi soubor movitých věci, Sestávajíci ze Souboru
technologických Zařízení a jejich propojeni kabelovými nebo trubnı'mi rozvody pro přenos médií
potřebných pro fungování technologických zařízení tvořících jeho Součást, který umožňuje vzájemným
propojením jednotlivých technologických Zařízení výkon určité Společnéfunkce pro Stavbu, jehož rozsah
je Specifikován Samostatnou části dokumentace pro stavební povolení; technologickými celky jsou
např.: rozvody chladu, vnitřní světelné a Silnoproudé rozvody, energocentrum, Samočinné has/'cí
Zařízení apod.

Technologickým zařízením" Se rozumí movitá věc představující soubor smontovaných komponent
Samostatně Zajišt'ujı'cí určitou provozní funkci pro další takové funkčně příbuzné movité věci, jehož
činnost je podmı'něna přísunem určitého média (vody, vzduchu, tepelné, elektrické nebo jiné energie
apod), jako např. čerpadlo ve vztahu k techno/Ogickému celku rozvodů chladu, rozváděč ve vztahu k
techno/Ogickému celku vnitřních Světelných a Silnoproudých rozvodů, dieselagregát ve vztahu k
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techno/ogickému celku energocentrum, pilotní láhev ve vztahu k technologickému celku samočinného
hası'cího zařízení apod.

„Uceleným certifikovaným systémem” se rozumí veškeré konstrukce, technologická zařízení nebo
technologické celky skládající se z více komponent, které byly certifikovány autorizovanou Osobou jako
celek. Jednotlivé komponenty nenípřípustné nahrazovat Obdobnými komponentyjiných výrobců, pokud
tyto komponenty nebyly Osobou k tomu oprávněnou podle právních předpisů certifikovány pro použití
s danou konstrukcínebo zařízením.

vŠEOBEcNÉ PODMÍNKY PRO zHOTOvıTELE

Zhotovitel je povinen Splnit a dodržet Zejména následující požadavky a podmínky pro provádění
výkonů, činností, prací a dodávek Související S plněním dle této Smlouvy:

1. používat výhradně ucelené certifikované Systémy,

2. používat v certifikovaných Systémech výhradně komponenty, které byly certifikovaný Zároveň Se
Systémem,

3. Zajistit požadované únosnosti Zemních plání podle prováděcího projektu. Je na Zhotoviteli, zda Se
rozhodne dovézt kvalitnější Zeminu nebo Zlepší Stávající materiál, např. vápněním. V celkové ceně
musí být tyto náklady Zakalkulovány, rovněž tak veškeré přesuny hmot, Zajištění skládky,
Skládkovné, pořízenívhodné zeminy pro Zásypy, ceny Za nákup, úpravy únosnosti, hutnění apod.,

4. veškeré Směsi pro výrobu betonu, mazaninu, potěru a malt odebírat pouze od výrobců s
certifikovaným řízením jakosti,

5. veškeré mazaniny, potěry a malty Zhotovované přímo na Staveništi provádět výhradně Z předem
připravovaných Směsí od výrobců S certifikovaným řízením jakosti,

6. v případě, že technologické dokumenty připouští variantní postupy, je Zhotovitel povinen
realizovat postup vybraný TDS. Tento výběr však nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti Za
řádné provedení Díla,

7. v případě, že technologické dokumenty vztahující Se k některé části plnění předepisují nebo
doporučují užití penetračního nátěru před provedením dalšího technologického kroku,
navazujícího nátěru nebo konstrukce, provést vždy penetrační nátěr výrobkem předepsaným
výrobcem,

8. povinnost respektovat pokyny a požadavky technických pracovníků dodavatelů jednotlivých
materiálů, konstrukcí, zařízení a rozvodů v průběhu provádění Stavby uplatněné při kontrole
Stavby,

parametrů než uvedených v Prováděcí projektové dokumentaci, platných právních předpisech,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

platných ČSN a technologických dokumentech kdykoli v průběhu plnění, provést na Své náklady
neprodleně nápravu dosud provedeného plnění, nedohoau-Ii Se Smluvní Strany jinak,

dodržovat povolené hladiny hluku Ze Stavební Činnosti a dobu provádění Stavebních prací
Stanovenou platnými právními předpisy a Stavebním úřadem,

dodržovat platné předpisy na ochranu a bezpečnost pracovníků Zhotovitele a platné předpisy
požární ochrany v průběhu plnění,

Zajistit řádné uložení a uskladnění všech materiálů, konstrukcí a Zařízení na staveništi v Souladu s
požadavkyjejich dodavatelů a platných ČSN,

Zajistit ochranu všech izolací před poškozením do dobyjejich Zakrytí ostatními konstrukcemi,

Zajistit Ochranu všech tepelných izolací před účinky vlhkosti do doby jejich Zakrytí ostatními
konstrukcemi,

Zabránit poškození všech izolací při jejich Zakrývání ostatními konstrukcemi,

průběžně provádět ochranu všech materiálů, konstrukcí, Zařízení a vybavení Stavby před
poškozením a znečištěním. V případě poškození nebo Znečištění, které nejde Odstranit beze
zbytku nebo bez Zhoršení užitných a estetických vlastností poškozeného a/nebo Znečištěného
materiálu, konstrukce, Zařízení nebo vybaveni, provést výměnu ucelené poškozené části,

provádět Zděné konstrukce v souladu s požadavky „Cihlářského lexikonu" aktuálně vydaného
Cihlářským svazem Čech a Moravy,

kotvení stěn k nosným konstrukcím provádět Sponou pro kotvení stěn uvedenou v Cihlářském
IeXikonu, pokud nebude dohodnuto S TDSjinak,

veškeré drážky ve Zdivu provádět výhradně Strojním Zařízením, nebude-li dohodnuto jinak,

Zajistit správné provedení a plnou funkčnost všech dilatací mezi dilatačními celky, jednotlivými
stavebními konstrukcemi, jednotlivými materiály, na trubních rozvodech a kabelových vedeních,

Zajistit Správné provedení dilatací na hranicích požárních úseků Z hlediska požární ochrany,

provádět průběžně provizorní uzavření všech volných konců trubních vedení proti vniknutí Sutě a
prachu tak, aby bylo Zcela Zabráněno jejich vniknutí do doby uzavření celého systému. Toto
provizorní uzavření provádět Systémovými uzavíracími elementy dodávanými S daným systémem.
V případě, že takové elementy neexistují, provádět provizorní uzavření Způsobem dohodnutým s
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