
Cislo smlouvy objednatele: NEMNS/2020/006K
Crslo smlouvy zhotovrtele. ,4:n SL929 ,3:

SMLOUVA 0 Dim
akce

Vsetinské nemocnice a.s. — Budova M — Stavebni fipravy pro umisténi IT oddéleni
uzavi‘ené dle § 2586 a n. zékona 6. 89/2012 8b., obéansky zékonik, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl

1. SMLUVNi STRANY A IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel
Sidlo
Statutérni orgén
Osoby oprévnéné jednat

a) ve vécech smluvnich

b) ve vécech technickych

ICO
DIC
Bankovni Ustav
Cislo L'Iétu
Tel.
E-mail
ID Datové schrénky

1.2. Zhotovitel
Sidlo
Statutérni orgén
Zapsén v obchodnim rejstfiku
Osoby opra'vnéné jednat
a) ve vécech smluvnich

b) ve vécech technickych

ICO
DIC
Bankovm’ L’Jstav
Cislo ucm
Tel.
E-mail
ID Datové schrénky

Vsetinské nemocnice a.s.
Nemocniéni 955, 755 01 Vsetl’n
Ing. Véra Prouskova’, MBA, mistopredsedkyné pfedstavenstva

Ing. Véra Prouskové, MBA. mistopi‘edsedkyne predstavenstva

provozm’ néméstek
referent pro stavebni a investiéni (:innost

26871068
C226871068
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IPR spol. s r.o.
Jasenické 1828. 755 01 Vsetin

u Krajského soudu v Ostravé, oddI’I C, vloZka 10034

Ing. Jaromir Holub. jednatel spoleénosti

Ing. Libor Holub. jednatel spoleénosti

476 67 109
CZ476 67 109
KB Vsetin
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1.3. Objednatel je prévnickou osobou a prohlaéuje, 2e mé veékeré préva a zpflsobilost k tomu, aby plnil
zévazky, vyplyvajici zuzavfené smlouvy a 26' neexistuji iédné prévni prekaiky, které by brénily éi
omezovaly plnénl' jeho zévazkfi.

1.4. Zhotovitel je fyzickou/prévnickou osobou a prohlaéuje, ie ma' veékeré préva a zpflsobilost k tomu,
aby splnil zévazky vyplyvajici z uzavi‘ené smlouvy a 2e neexistuji zédné prévni prekéZKy, které by brénily,
Ci omezovaly plnéni jeho zévazkfl a ie uzavfenim smlouvy nedojde k poruéeni Zédného obecné
zévazného pfedpisu. Zhotovitel souéasné prohlaéuje, 2e se dostateénYm zposobem seznémil se za’méry
objednatele ohledné pfl'pravy a realizace akce specifikované v nésledujicich ustanovenich této smlouvy a
ie na zékladé tohoto zjiéténi pfistupuje k uzavfem’ pfedmétné smlouvy.

1.5. Zhotovitel prohlaéuje, 2e je odborné psobily ke splnéni véech svych zévazkfl podle této smlouvy. a
to s ohledem na pfedmét plnéni, jak je vymezen niie. Zhotovitel vykona’vé Cinnost projektanta na zékladé
zépisu v obchodnim a iivnostenském rejstfiku.

1.6. Uéelem uzavfeni této smlouvy jsou projekéni préce poti‘ebné krealizaci Stavby ,,Vsetinské
nemocnice a.s. - Budova M - Stavebni upravy pro umisténi IT oddéleni“.

1.7. Pojmy uZivané vtéto Smlouvé jsou UZIvény ve vyznamu definovaném touto Smlouvou. pfipadné
vyplyvajicim z pfisluény’ch prévnl'ch pfedpisfl, resp. ve svém obvyklém v92namu.

1.8. Identifikaéni L'Idaie akce

Nézev akce Vsetinské nemocnice a.s. - Budova M —
Stavebni L'Ipravy pro umisténi IT oddéleni

Misto stavby Vsetinska’ nemocnice a.s., Nemocniéni 955, 755 01 Vsetin

Budova M, obec Vsetl'n,
na parcele <3. 3231 v k. 0. 786764 Vsetin

Stavebni povoleni/ohla’éeni

1.9. Investor (Objednatel) Vsetinské nemocnice a.s., Nemocniéni 955,
755 01 Vsetin

Technicky dozor objednatele :

Koordinétor BOZP objednatele :

Generélnl dodavatel : IPR spol. s r.o.
Zéstupce zhotovitele : Ing. Libor Holub

Osoba oprévnéna za objednatele schvalovat
zjiét'ovaci protokoly a soupisy
provedenych st. praci, dodévek a sluieb :
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2. PREDMET SMLOUVY A ROZSAH DiLA

2.1. Tato smlouva je uzavf'ena na zékladé vysledkfi zadévaciho fizeni vefejné zakézky na vypracovéni
projektové dokumentace akce s nézvem:

,,Vsetinské nemocnice a.s. — Bu'dova M — Stavebni L’Ipravy pro umisténi IT oddéleni“ —
projektové dokumentace

(dale jen ,,d|'lo“)
2.2. Dilem se rozuml’:

2.2.1. kompletm’ projekéni préce specifikované zejména:
- zadavacimi podml'nkami vefejné zakézky malého rozsahu,
- nabidkou zhotovitele do pfedmétné vefejné zaka’zky,
— touto smlouvou o dI’Io.

2.3. Zhotovitel odpovidé za to, 2e dI’Io bude realizova’no vuvedeném rozsahu, kvalité a s parametry
stanovenymi touto smlouvou. Vra’mci zhotoveni dila se Zhotovitel zavazuje ovéfit a zkontrolovat
véechny vstupni L'Idaje a podklady pfedloiené objednatelem a na jejich nedostatky neprodlené
upozornit. Souéésti pfedmétu smlouvy jsou i pra’ce vtéto smlouvé vyslovné nespecifikované, které
jsou véak k fédnému provedeni dila nezbytné a o kterych Zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a
zkuéenostem mél, nebo mohl védét.

2.4. Zabezpeéeni vstupnich podkladfl (VSP) — rozsah a obsah poiadované éésti projektové
dokumentace (déle i PD)

2.5. Projektové dokumentace vrozsahu pro dany fléel dle zékona é. 183/2006 8b., a jeho
provédécich predpisfl a dle poiadavkfl objednatele

2.5.1.Zpracovém’ projektové dokumentace v podrobnosti dokumentace pro provedem’ stavby
s néleiitostmi zadévaci dokumentace pro vybér dodavatele stavby. Souééstf feéeni je jak
projekt stavebnich Uprav, tak projekt interiéru a barevného feéeni. Pfedpoklédé se
jednostupfiové dokumentace.

2.5.2.80uéésti projektu bude polozkovy rozpoéet a vykaz vymér
2.5.3.Projekt bude navazovat na zpracovanou studii zpracovanou firmou LT Projekt v éervenci 2020
2.5.4.pracovni konzultace min. 3x (vystup — zépis pracovnfho vyboru)
2.5.5.4x v tiéténé (2x autorizovana’), 1x v digitélnl' podobé PDF a DWG formétu na CD

3. TERMiN A Misro PLNENi

3.1. Pfedpoklédany termin dokonéeni a protokola’rm’ho pfedéni a pfevzetl' dila: Fijen 2020
3.2. Doba realizace akce: 5 tydna od zadéni

3.3. Préce na dile dle této smlouvy budou zhotovitelem zahéjeny po podpisu smlouvy.

3.3.1.0bjednatel si vyhrazuje prévo na jednostrannou zménu terminu zahéjeni plném’ dila a
Zhotovitel je povinen na tuto zménu bez daléich poiadavkfl pfistoupit.

3.4. Objednatel je oprévnén pfevzit i‘édné zhotovené dilo i pred terminem plnéni.
3.5. Zhotovitel splni smluvnl’ za'vazek vypracovénim projektové dokumentace v dohodnutém rozsahu a

jeho odevzdénl’ objednateli
3.6. Objednatel se zavazuje, 2e dokonéeny projekt pfevezme a zaplatl’ za jeho zhotovenl’ dohodnutou
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cenu.

4. CENA DiLA

4.1. Cena dila zahrnuje veékeré néklady potfebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle Cl. 2 a v ostatnich
ustanovem’ch této smlouvy. Sjednané cena obsahuje i pfedpoklédané néklady vzniklé vyvojem cen,
a to 32 do terminu protokolérniho pfedéni a pfevzeti Fédné dokonéeného dl’la dle této smlouvy.

4.2. Smluvm’ strany se v souladu s ustanovenim zékona é. 526/1990 8b., 0 cenéch, ve znéni pozdéjéich
pi‘edpisfl, dohodly na cené za rédné zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu 6!. 2. této smlouvy. které
éim’:

185 000,- Ké (bez DPH)
38 850 ,—K<": DPH 21 %

223 850 ,- Ké (véetné DPH)

5. PLATEBNi PODMiNKY

5.1. Faktura bude vystavena dle skuteéné provedenych stavebnich praci, dodévek a sluieb na za’kladé
objednatelem schvéleného zjiét’ovaciho protokolu a soupisu provedenych stavebnfch
praci, dodévek a sluZeb s vyuiitim cenovych Udajfl dle bodu 4.

5.2. Faktura bude vystavena po dokonéem’ véech praci a predéni celého dila objednateli.

5.3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli Zédné zélohy.

5.4. Faktura musi mit néleiitosti dafiového dokladu podle zékona o DPH a déle

5.4.1.faktura za préce spadajici do reZimu pfenesené dafiové povinnosti musi byt vystavena
v souladu s ustanovenimi §92a — §92e zékona o DPH.

5.5. Fakturace:

5.5.1.8platnost faktury je 60 dm‘: ode dne jejiho prokazatelného doruéeni do sidla objednatele.
V pochybnostech se mé za to, 2e faktura byla doruéena do sidla objednatele tfeti den ode
dne odesla’ni.

5.5.2.Cena za dilo nebo jeho diléi éést je uhrazena dnem odepséni pfisluéné ééstky z fiétu
objednatele ve prospéch détu zhotovitele.

6. SPOLUPUSOBENi OBJEDNATELE, WCHozi PODKLADY

6.1. Objednatel poskytne zhotoviteli archivni dokumentaci stévajiciho stavu objektu, kterou mé k dispozici.

Zhotovitel pisemné potvrdi objednateli, 2e byl seznamen se véemi podminkami a poiadavky pro vytvofeni
Dokumentace, a 29 mu byly pfedény vtomto Clénku uvedené podklady. Veékeré objednatelem pfedané
podklady, které se nestaly souéésti Dila, zflstévaji ve vlastnictvi objednatele a zhotovitel je povinen vrétit
je objednateli nejpozdéji ke dni pfedéni dila.

6.1.0bjednatel umoznl' zhotoviteli prohlidku stévajiciho stavu objektu a poskytne mu veékeré Udaje a

informace o objektu pokud je mé k dispozici.
6.2. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti projektu na konzultaénich poradéch a

dohody na téchto poradéch bude respektovat pfi projekém’ch Feéem’ch. Objednatel mé prévo

k pfedloienym materiélflm dévat své pfipominky.
6.3.Zhotovitel je povinen akceptovat véechny objednatelovy pokyny, pfipoml'nky a névrhy v pi‘ipadé. ire

tyto pfipomfnky a névrhy nejsou v rozporu s prévnimi pfedpisy, zévaznymi technickymi normami nebo
stanovisky pfisluénych orgéno vefejné sprévy.
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6.4.Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu véci
pfevzatych od objednatele nebo pokynfi danych mu objednatelem k provedeni dila, jestliie zhotovitel
mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloiem’ potfebné péée.

6.5. zhotovitel je povinen postupovat pfi zaFizovéni za’leiitosti plynouci z této smlouvy s odbornou pééf.
6.6.Zhotovitel je povinen bez odkladfl oznémit objednateli veékeré skuteénosti, které by mohly vést ke

zméné zadévacich podminek objednatele.

7. PREDANI A PREVZETi DiLA, PROVEDENi ZKOUSEK
7.1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo jeho fédnym a véasnym dokonéenim a pfeda’m'm

objednateli jako celku.

8. POJISTENi
8.1. Zhotovitel pfedloii pi‘ed podpisem smlouvy objednateli origina’l nebo Ufedné ovél‘enou kopii

pojistné smlouvy (pfipadné pojistny’ certifikét), z nii je zi‘ejnjé, 2e mé sjednéno pojiéténi
odpovédnosti za ékodu zpasobenou tfeti osobé u pojiét‘ovny CSOB Pojiét’ovna, a.s. s limitem
pojistného plnéni ve v9§i minima’lné 500.000,- Ké. Zhotovitel se zavazuje udriovat toto pojiéténi
v limitu pojistného plném’ dle pf‘edchozi véty v platnosti a L'Iéinnosti po celou dobu provédém’ dila a2
do doby jeho protokolérniho predéni a prevzetl’ objednatelem.

9. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZA’RuéNi PODMiNKY
9.1.Zhotovitel zodpovidé za vady, které projekt mé v Case jeho odevzdéni objednateli. Za vady, které se

projevi po odevzdéni projektu zodpovida’ zhotovitel jen tehdy, jestliZe byly zpflsobeny poruéenim jeho
povinnosti.

9.2.Zhotovitel nezodpovida za vady projektu, které byly zpflsobeny pouiitim podkladfl poskytnutyIch
objednatelem a zhotovitel pfi vynaloZenI’ vSeho Usili nemohl zjistitjejich nevhodnost.

9.3. Smluvni strany se dohodly pro pFI'pad vady projektu, 2e objednatel mé prévo pozadovat a zhotovitel
mé povinnost bezplatného odstranéni vady.

9.4. Objednatel uplatni pfl’padnou reklamaci vady projektu bezodkladné po jejim zjiéténi pisemnou formou
do rukou zhotovitele a zhotovitel odstrani oprévnéné reklamované vady do 15 dni od uplatnéni
reklamace.

9.5. Zéruéni doba je 60 mésicfl a zaéiné plynout ode dne odevzdam’ projektu objednateli.
9.6. Zhotovitel zapoéne s odstranénim vady neprodlené, nejpozdéji do 3 dnfl ode dne doruéeni pisemného

ozna’meni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 7
dnfl od zapoéeti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé, 2e zhotovitel vady ve
Vyée uvedene' lhflté neodstrani, je objednatel oprévnén vady odstranit sém nebo zadat jejich
odstraném’ tfeti osobé na néklady zhotovitele za pfedpokladu dodriem’ autorskych prév. Zhotovitel je
povinen uhradit tyto néklady objednateli do 30 dnl‘] po doruéenl’ jejich vétovénI' s prokézém’m vyée
na’kladfl.

9.7.zhotovitel pfedé po fédném odstranéni vady dI’lo objednateli. Na provedenou opravu zhotovitel
poskytne zéruku v délce uvedené v odst. 9.5 tohoto élénku smlouvy.

9.8. Odpovédnost za §kodu zpfisobenou vadnym provedem’m dila (Bi V dflsledku vadného plnéni povinnosti
zhotovitele nese zhotovitel v plném rozsahu.

9.9.zhotovitel je povinen uéinit ve§kera opatFeni k odvra’ceni ékody nebo k jejimu zmirnéni.

10. AUTORSKA PRAVA
10.1. Dokumentace zpracované zhotovitelem je autorskym dilem v souladu s autorskym zékonem.
10.2. Majetkové préva k autorskému dilu zhotovitel vykonévé v souladu s ustanovenim § 58 odst. 1 ve

spojeni 5 § 58 odst. 10 autorského za'kona svym jménem a na svflj Uéet zhotovitel.
10.3. Origina’ly plénfl, néértfl, vykresfl, grafickych zobrazem’ a textoch uréeni (specifikaci) zflstévajl'

ve vlastnictvi zhotovitele, at’ je stavba, pro kterou byly pfipraveny, provedena oi nikoli. Objednateli
néleii Fédné autorizované kopie dokumentace véetné reprodukovatelnych kopii plénfl, néértfl,
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vykresfl, grafickych zobrazeni a textovych uroeni (specifikaci) pro informaci a jako névod k vlastnimu
uzlvéni dila.

10.4. Objednatel je oprévnén uiit Dokumentaci pro potfeby marketingu, pro potreby prezentace dila na
vefejnosti, vystavéch (“3i jednotlivé u ti‘etich osob v jakékoliv formé zachycené na jakémkoliv nosioi, a
to vidy s uvedenim autorfi stavby. Zhotovitel je oprévnén uiit dokumentaci a fotografie interiéru a

exteriéru realizované stavby pro potreby prezentace pouze na zékladé pisemného souhlasu

objednatele. Objednatel je povinen zhotoviteli 61 jim povérené osobé umoinit pi‘istup do stavby po
jejim dokonéeni za uoelem porizeni téchto fotografii na zékladé pisemného souhlasu objednatele.

11.8MLUVNiSANKCE

11.1. Jestliie zhotovitel nesplni predmét smlouvy uvedeny v kapitole 2. vterminu podle kapitoly 3.,

zaplati smluvni pokutu ve vf/éi 0,05 % zceny dila uvedené v kapitole 4. za kaidy zapoéaty den

zpoidénL
11.2. Jestliie zhotovitel neodstrani oprévnéné reklamované vady projektu v terminu podle kapitoly 9.,

zaplati smluvni pokutu ve vyéi 0,05 % zceny dila uvedené v kapitole 4. za kaidy zapoéaty den
zpoZdénL

11.3. JestIiZe Objednatel neuhradi fakturu za dilo v terminu podle kapitoly 5., zaplati smluvni pokutu ve

vyéi 0,01 % z ceny dila uvedené v kapitole 4. za kaidy ukonéeny den zpoZdéni.
11.4. V pfl’padé zjiéténych vad v dokumentaci je Objednatel oprévnén po zhotoviteli poiadovat smluvnl

pokutu:
- za neuvedem’ poloiky v soupisu stavebnich praci, dodévek a sluzeb na stavbu ai do vyée 100%

hodnoty této chybéjici polozky;
- za neuvedeni sprévné vyméry u polozky v soupisu stavebnich praci, dodévek a sluzeb na stavbu

a2 do vyée 50% hodnoty této chybéjici vyméry;
11.5. Smluvni pokuta dle odst. 11.4. tohoto élénku smlouvy se neuplatni, pokud nebude po zapoéteni

véech zjiéténych vad v dokumentaci prekroéena pfivodni hodnota souétu véech polozek uvedeny’rch
v soupisu stavebnich praci, dodévek a sluieb. Smluvni pokuta se rovnéi neuplatni, pokud zhotovitel

zjisti, 2e se nezvyéi celkové cena stavby, k éemuz je oprévnén provést prisluénou L'Ipravu
dokumentace, resp. nai‘idit upravy stavby, které nebudou ménit jeho cenu nebo termin a budou pritom
ve shodé s celkovym zémérem stavby a odsouhlasené objednatelem.

11.6. Sankci (smluvni pokutu) vyuotuje oprévnéné strana strané povinné pisemnou formou. Ve
vyflétovani musl byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyL'Jétovéni sankce opravnuje a zpflsob
vypoétu celkové vyée sankce.

11.7. Strana povinna se musi kvyflétovéni sankce vyjédrit nejpozdéji do deseti dnfi ode dne jeho

obdrieni, jinak se mé 2a to, ie s vyuotovénim souhlasi. Vyjédreni se v tomto pripadé rozumi pisemné

stanovisko strany povinné.
11.8. Nesouhlasi-li strana povinné s vyflétovénim sankce je povinna pisemné ve sjednané lhflté sdélit

opra’vnéné strané dfivody, pro které vétovéni sankce neuznévé.
11.9. Strana povinna je povinna uhradit vétované sankce nejpozdéji do dvaceti dnfl 0d dne obdrieni

pfisluéného vyL'Jétova’ni.
11.10. Celkové vyée smluvnich pokut ulozenych zhotoviteli nesml' preséhnout 50% z celkové ceny.
11.11. Objednatel mé prévo smluvni pokutu, na n12 mu vznikl na’rok a je po splatnosti, zapoéist proti

placeni faktury a faktura bude uhrazena pouze ve vyéi po provedeni odpoétu smluvni pokuty.

11.12. Zaplacem’m smluvni pokuty nenI' dotéeno prévo na néhradu ékody.

12.UKONCENiSMLOUVY

12.1. Tato smlouva zanikne splnénim zévazku dle ustanoveni § 1908 obéanského zékonl'ku nebo pred

uplynutim lhflty plnéni z dfivodu podstatného poruéeni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym
prévnim Ukonem, tj. odstoupenim od smlouvy. Dale mfiie tato smlouva zaniknout dohodou,
smluvnich stran. Névrh na zénik smlouvy dohodou je opra’vnéna vystavit kterékoliv ze smluvnich
stran.
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Kterékoliv smluvni strana je povinna pisemné oznémit druhé strané, ie poruéi své povinnosti
plynouci ze zévazkového vztahu. Také je povinna oznémit skuteénosti, které se tykaji podstatného
zhoréeni vyrobnich pomérfi, majetkovych pomérfl, v pfipadé zhotovitele pak i kapacitnich éi
personélnich pomérfi, které by mohly mit i jednotlivé negativni vliv na plnéni jeho povinnosti
plynoucich z pfedmétné smlouvy. Je tedy povinna druhé strané oznémit povahu pfekézky vé.
dflvodfii, které ji bréni nebo budou brénit v plnéni povinnosti a ojejich dfisledcich. Oznémeni musi
byt uéinéno pisemné bez zbyteéného odkladu poté, kdy se oznamujici strana o pi‘ekéice
dozvédéla nebo pri néleiité pééi mohla dozvédét. LhOtou bez zbyteéného odkladu se rozumi 10
dm'J. Ozna’menim se oznamujici strana nezbavuje svych zévazkfl ze smlouvy nebo povinnosti
plynoucich z obecné zévaznych pfedpisfi. Jestliie tuto povinnost oznamujici strana nesplni, nebo
neni druhé strané zpréva doruéena véas, mé druha’ strana nérok na néhradu ékody, které ji tim
vzniké a narok na odstoupeni od smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy musi strana odstupujici oznémit druhé strané pisemné bez zbyteéného
odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruéeni smlouvy. Lhflta pro doruéeni pisemného
oznémeni o Odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obé strany na 10 mt: ode dne, kdy jedna ze
smluvnich stran zjistila podstatné poruéeni smlouvy. Voznémeni o Odstoupeni musi byt uveden
dflvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje, a presné citace toho bodu smlouvy, ktery ji k
takovému kroku opravfiuje. Bez téchto na'leZitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.
Stanovi-ii strana opravnéné pro dodateoné plnéni vysiovné uréenou lhfltu, vznika ji prévo odstoupit
od smlouvy a2 po uplynuti této dodateéné stanovené tity. Jestlize véak strana, které je v prodleni,
prohlési, 2e svflj zévazek nesplni, mfiie strana oprévnéné odstoupit od smlouvy pied uplynutim
Ihflty dodateéného plnéni, kterou stanovila, a to i v pfipadé, 2e budouci poruéeni smlouvy by nebylo
podstatné.

Za podstatné poruéeni smlouvy opravfiujici objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujedna’ni
uvedené vjinych éléncich této smlouvy je povaZovéno:
a) prodleni zhotovitele se zahéjenim praci na realizaci dila deléi neZ 14 kalendéi‘nich dnfl
b) prodleni zhotovitele s ukonéenim realizace dila deléi nez 30 kalendéfnich dna
c) pfipady, kdy zhotovitel prova’di diio v rozporu se zadénim objednatele a zhotovitei pres

pisemnou vyzvu objednatele nedostatky neodstrani
d) neposkytnuti néleiité souéinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému

dozoru, nebo koordina’torovi bezpeénosti préce i pres pisemné upozornéni objednatele
e) neumoinéni kontroly provédéni dila a postupu praci na ném
f) byl-li podén insolvenéni névrh na zahéjeni insolvenéniho Fizeni vfléi majetku

zhotovitele, nebo probihé-li insolvenéni Fizeni v némi je Fe§en fipadek nebo hrozici
L’Ipadek zhotovitele, a déle likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

Podstatnym poruéenim smlouvy opravfiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodleni objednatele s pfedénim staveniété a zaiizeni staveniété vétéi jak 30

kalendéfnich dnfl od smluvné potvrzeného terminu
b) trvé-li pferuéeni praci ze strany objednatele déie jak 30 dm‘].

Objednatel je oprévnén odstoupit od smlouvy, pokud pfi provédéni dila zhotovitel opakované (tj.
vice nei 2x) poruéuje své povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy nebo z pra'vnich éi technickych
pi‘edpisfl.
Objednatel je oprévnén odstoupit od smlouvy téz v pfipadé, 2e zhotovitel provédi dilo takovym
zpfisobem, ie se lze oprévnéné domnivat, 2e jsou poruéovény dané éi zavedené technologické
postupy, coz mflie mit za nésledek, 2e dilo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo ooekévané.
Objednatel si pfed odstoupenim od smlouvy mfiZe vyiédat vyjédreni TDS, v takovém pripadé bude
toto vyjédfeni souéésti oznémeni o Odstoupeni od smlouvy. kterym objednatel oznamuje
odstoupeni zhotoviteli.
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12.10.Dflsledky odstoupeni od smlouvy:
12.10.1. Smlouva zanika’ odstoupenim od smlouvy, tj. doruéenim projevu vUIe o odstoupeni

druhému (Joastnikovi. Odstoupeni od smlouvy se véak nedotYké néroku na néhradu ékody,
ledaie dCIvodem vzniku ékody byly okolnosti, které je moi/no vsouladu stouto smlouvou
povazovat za "vyééi moc", a smluvnich pokut vzniklych poruéenim smlouvy; odstoupeni od
smlouvy se nedoty’ka ani feéeni sporfl mezi smluvm’mi stranami ajinych ustanoveni této
smlouvy, které podle projevené ville stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po
ukonéem’ smlouvy. Je-li véak smluvni pokuta zévislé na délce prodleni, nenarflsté jeji vyée po
zéniku smlouvy.

12.10.2. Zhotovitelovy zévazky, pokud jde o jakost, odstrafiovéni vad a nedodélkfl, a také zéruky
za jakost praci, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy,
plati i po takovém odstoupeni, a to pro tu éa’st dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni
realizoval.

12.103. Odstoupi-li nékteré ze stran od této smlouvy na zékladé ujednéni z této smlouvy
vyplyvajl'cich, smluvni strany vypofédaji své zévazky z pfedmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis véech provedenYch praci a (:innosti ooenénych zpflsobem,
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finanéni vyéisleni provedenyoh praci, poskytnutych zéloh a zpracuje
"diléi“ koneénou fakturu;

- zhotovitel vyzve objednatele k "diléimu piedéni dila" a objednatel je povinen do 3 dnL‘]
0d obdrieni vyzvy zahéjit "diléi pFejimaci Fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli préce provedené do doby odstoupeni od smlouvy na zékladé
vystavené faktury.

12.10.4. V pfipadé, 2e nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vy’ée uvedeného postupu ke
shodé a pisemné dohodé, bude postupovéno die CI. 13 této smlouvy.

13. SPORY

13.1. Jakykoliv spor vznikly ztéto smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednénim mezi smluvnimi
stranami, bude projednén a rozhodnut ktomu vécné a mistné prisluénym soudem dle pfisluénych
ustanoveni obéanského soudniho fadu.

14. DODATKY A ZMENY SMLOUW

14.1. Tuto smlouvu Ize ménit, dopInit nebo zruéit pouze pisemny’mi prflbéiné éislovanymi
smluvnimi dodatky, jeZ musi byt jako takové oznaéeny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto
dodatky podléhaji témui smluvnimu reiimu jako tato smlouva.

15. ROZHODNE PR/wo

15.1. Smluvni vztah upraveny touto smlouvou se Fidi a vykléda dle zékonfi 06innych v Ceské republice.

1s. zAvEREéNA USTANOVENi
19.1 Smluvni strany se doh'odly, fie Vsetl’nské nemocnice as. vzékonné Ihflté odeéle smlouvu

k fédnému uvei‘ejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR.

19.2 Zhotovitel nesmi pfevédét plné ani zoésti své zévazky ani préva a povinnosti, které ma plnit
podle této smlouvy, aniz by pfedem obdrzel od objednatele pisemny souhias s pFevodem. To se
netyké prév a povinnosti vyplyvajicich 2e Smluv o dilo uzavfenych mezi zhotovitelem a jeho
poddodavateli dila.
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19.3 Tato smlouva nabyva platnosti dnem uzavi‘eni smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvnich stran,nebo osobami jimi zmocnénymi. Tato smlouva nabyva' Uéinnosti dnem jejl’ho uvefejnéni v registrusmluv dle § 6 za’kona é. 340/2015 8b., 0 zvléétnl’ch podminkéch UéInnosti nékterych smluv,
zvefejhovéni téchto smluv a registru smluv, v platném zném’.

19.4 Podpisem této smlouvy zhotovitel bezvyhradné souhlasi se zvefejném’m informaci o vei‘ejné
zakézce, a to i vpfipadé, 2e obsahuje zékonem chrénéné informace (napf. osobnf Udaje), a to
zejména se zvefejnénim své identifikace a celého znénf této smlouvy 1 se véemi dodatky a zménami
smlouvy, vyéi skuteéné uhrazené ceny za plnéni vefejné zakézky.

19.5 Obé strany prohlaéujl’, 2e doélo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.
19.6 Dnem podpisu této smlouvy pozbyvaji platnosti véechna pfedchozi pisemna’ i ustni ujednénl'smluvnich stran vztahujici 5e k dilu.
19.7 Objednatel i zhotovitel potvrzujl’ sprévnost svych Udajfi, které jsou uvedeny v ('21. 1. této smlouvy.V pfipadé, 2e dojde v prflbéhu smluvniho vztahu ke zméném uvedenych Udajfi, zavazuji se stranyoznémit druhé strané bez zbyteéného odkladu aktualizaci téchto Udajfl.
19.8 Smlouva se vyhotovuje v 3 rovnocennych vyhotovenlch. Zhotovitel obei 1 vyhotovenf,objednatel obdrii 2 vyhotoveni.

, w: r _ 18. 09. 2328
1 f: AITS 'vi- 9:19 .

Ve Vsetl’né dne ‘ V;.'L..‘.».~.-"..‘.1‘.-E.. dne

Objednatel: Zhotovitel:
Vsetfnské nemocnice a.s. [PR spol. s r.o.

Ing. Véré Prouskové, MBA Ing. Jaroafir #9;pmistopfedsedkyné pfedstaVenstva jednatel lspoleénosti
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