
Smlouva o dílo
uzavřenádle 52586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

předpisů (dále jen ‚občanský zákoník“ ) a v souladu s usnesením Rady
č. 1136/20-RM ze dne 22. 10. 2020

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený :

iČ o:

DIČ :

Statutární mě sto Jihlava

Masarykovo nám. č. 97/1, 58601 Jihlava

MgA. Karolinou Koubovou, primátorkou

00286010

CZ0028601 O

(dále též jako „ objednatel“ )

Zhotovitel: Vejtasa, s.r.o.

se sídlem: Cyrilometodě jská593/28, Nové Dvory, 674 01 Třebíč

zápis v obchod, rejstříku Krajského soudu v Brně , oddíl C, vlož ka 50468

zastoupený : Luboš em Vejtasou, jednatelem společnosti

276 68 983

CZ27668983

(dále též jako „ zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel společně jen „ smluvní strany či „ strany‘, samostatně pak jako
„ smluvní strana“ či „ strana“ ).

1.3. Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba zhotovitele:

1.4.1. Technický
název:
sídlo:
IČ O:

1.4.2. Koordinátor
název:
sídlo:
IČ O:

dozor investora (objednatele)
ATD Jihlava, s.r.o.
Č íž ov 72, 586 01 Jihlava
47917512

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Ivo Materna
Demlova 3605/25, 586 01 Jihlava
08694681

PROfi Jihlava, spol. s r.o.
Pod Přikopem 933/6, 586 01 Jihlava
18198228

ri7trát mě sta Jihlavy
smlouva zaevidována

pod Č .:

Podlimitní veřejnázakázka — stavební práce
Zvý š eni bezpečnosti dopravyv Jihlavě — II. etapa,

Helenin-‘ komunikace a vybudováni chodníků v ul. Hálkova“
dotačni

zně ní pozdě jš ích
mě sta Jihlavy

1. SMLUVNÍ STRANY

1.2.

IČ O:

DIČ :

(dále též samostatně jako „ kontaktní osoba“ , společně jako „ kontaktní osoby“ )

1.4. Osoby — subjekty oprávně néjednat za objednatele v technický ch vě cech, které nejsou
ž ádnou smluvní stranou této smlouvy (dále též jako „ oprávně nétřetí osoby“ ):

1.4.3. Autorský dozor
název:
sídlo:
iČ o:

1.4.4. Archeologický dohled — archeologové



název
sídlo:
ičO:

Podtimitni veřejnázakázka — stavebfll pr
„ Zvý š eni bezpeĎ nOs%i dopravy v Jihlavě — II. etapá

Helenin — komunikace a vybudováni chodnikú v ul. HálkDva
dotaCnl

Bude zhotoviteli sdeleno po uzavřenI teto smlouvy

I 5. V případě změ ny údajů uvedený ch v Č l. 1. této smlouvy je povinna smluvní strana, u které
změ na údajů nastala, informovat o ni písemně druhou smluvní stranu, a to průkazný m
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě , ž e z důvodu nedodrž eni nebo poruš ení této
povinnosti dojde ke š kodě , zavazuje se smluvní strana kteráš kodu způsobila, tuto š kodu
bezodkladně nahradit!Uhradit.
Změ na údajů kontaktních osob objednatele a zhotovitele dle či. 1. odst. 1.3. této smlouvy
a údajů oprávně ný ch třetich osob, kterénejsou smluvními stranami této smlouvy, uvedený ch
v Č l. 1. odst. 1.4. této smlouvy, nezakládázmě nu této smlouvy formou písemného dodatku
uzavřený ch mezi smluvními stranami. O tě chto změ nách se smluvní strany budou
bezodkladně prokazatelně písemně informovat.

1.6. Smluvní strany prohlaš uji, ž e tuto smlouvu uzavírají na základě vý sledků veřejnézakázky
s názvem „ Zvý š eni bezpečnosti dopravy v Jihlavě — II. etapa, Helenín — komunikace a
vybudováni chodníků V ul. Hálkova“ (dále též jako „ veřejnázakázka“ ).

1.7. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je právnickou osobou založ enou dle přísluš ný ch právních předpisů
předmě t smlouvy uvedený v této smlouvě dokáž e splnit řádně , včasně a s odbornou péčí a
je v této oblasti odborníkem ve smyslu přísluš ný ch ustanoveni zákona Č . 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném zně ní (dále též jako „ občanský zákoník“ ). Zároveň prohlaš uje,
ž e je srozumě n s vlastni povahou díla, které máprovést na základě této smlouvy a ž e toto
bude provádě t v místech plně ní díla uvedený ch v této smlouvě na území statutárního mě sta
Jihlavy s tím, ž e dodrž í veš kerépodmínky této smlouvy. Zároveň je zhotovitel srozumě n se
skutečnosti, ž e bude úzce spolupracovat s vlastníky Č provozovateli inž ený rský ch síti které
jsou dílem dle této smlouvy dotčeny a dalš ími subjekty, kteři jsou dílem uvedený m v této
smlouvě dotčeni, popřípadě které objednatel za dotčenésubjekty označí.

1.5. Zhotovitel je dále srozumě n se skutečnosti, ž e dilo bude mož no provádě t za dohledu
archeologů specifikovaný ch vý š e v této smlouvě . V této souvislosti bere na vě domi a
souhlasí s tím, ž e průbě h provádě ní díla můž e bý t přeruš en na základě vý zvy archeologů a
to z důvodů provedeni tzv. záchranného archeologického vý zkumu (dále též jako „ ZAV“ ) či
z jiný ch důvodů spočívajících v záchraně případný ch3rcheologický ch nálezů, kterése budou
případně nacházet v místě provádě ni dila dle této smlouvy. Zároveň zhotovitel bere na
vě domí, ž e musí zachovat průjezdnost pozemních komunikací dotčený ch dílem dle této
smlouvy.

1.8. Objednatel oproti tomu prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem, je pro ně j předmě t této smlouvy
vysoce důlež itý . Pro objednatele je pak prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této smlouvy
řádně a včasně .

1.9. Objednatel dále prohlaš uje ž e předmě t díla dle této smlouvy bude též spolufinancován
z Integrovaného regionálního operačního programu (ROP). Tomuto odpovidaH i ně které
z povinností zhotovitele uvedenév této smlouvě .

2. PŘ EDMĚ T SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včasně , na svůj
náklad a na svénebezpečí dílo sjednanédle Č l. 3. této smlouvy a objednatel se zavazuje za
řádně a včasně provedenédílo zaplatit zhotoviteli cenu ve vý š i a za podmínek sjednaný ch v
této smlouvě .

2.2. Zhotovitel splní závazek založ ený touto smlouvou tím, ž e řádně a včas provede dílo dle této
smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplý vající z této smlouvy.

2.3. V této souvislosti si je zhotovitel vě dom skutečnosti, ž e dílo bude provádě no pod dohledem
osob uvedený ch v Č l. 1. této smlouvy i dalš ích třetích osob, které objednatel urči. Zhotovitel
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Podlimitni veřejnázakázka — stavební práce
‚Zvý š eni bezpečnosti dopravy v Jihlavě (I. etapa,

Helenin — komunikace a vybudováni chodníků v ul. Hélkova
dotačni

si je dále vě dom, ž e v blízkosti díla dle této smlouvy mohou probíhat dalš í stavební práce
jiný ch dodavatelů a je povinen koordinovat své činnosti na díle dle této smlouvy s ohledem
na současně probíhající dalš í stavební práce jiný ch dodavatelů v blízkosti staveniš tě kde
bude realizováno dílo dle této smlouvy.

24. Pro účely této smlouvy se mimo jiné už ívají též následujících pojmů:

a) objednatelem je osoba uvedenáv této smlouvě jako objednatel objednatelem se stává
zadavatel po uzavřeni této smlouvy na plně ní veřejnézakázky na základě jejichž vý sledků
se uzavírátato smlouva;

b) zhotovitelem je osoba uvedená v této smlouvě jako zhotovitel, zhotovitelem se stává
dodavatel po uzavřeni této smlouvy na plně ní veřejnézakázky, na základě jejichž vý sledků
se uzavírátato smlouva;

c) poddodavatel po uzavření této smlouvy na plně ní veřejné zakázky, na základě jejichž
vý sledků se uzavírátato smlouva, je osoba, subjekt, kterého zhotovitel použ ije v limitech
této smlouvy pro plně ni části díla specifikovaného touto smlouvou, je-li to rámci plně ni díla
umož ně no (dále též jako „ poddodavatefl

d) projektovou dokumentací je přísluš ná projektová dokumentace uvedenáv této smlouvě ,
kteráje též zpracovanáv rozsahu stanoveném vyhl. Č . 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek
a služ eb s vý kazem vý mě r, v platném zně ní;

e) polož kový m rozpočtem se pro účely této smlouvy označuje zhotovitelem oceně ný soupis
stavebních prací, dodávek a služ eb, v ně mž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny
vš ech polož ek stavebních prací, dodávek a služ eb a jejich celkové ceny pro objednatelem
vymezenémnož ství.

3. SPECIFIKACE DiLA

3,1. Předmě tem díla dle této smlouvy jsou stavební práce spočívající v provedeni nového
chodníku v lokalitě Helenín ul. Hálkova v Jihlavě , vč. nového veřejného osvě tleni, nové
parkovací plochy, dále pak v provedení kompletní rekonstrukce komunikace ulice Hálkova
od stávající autobusové zastávky po napojení s ulicí Soukenická, provedeni přelož ky
stávající deš ťovékanalizace v danélokalitě a provedeni dalš ích stavebních prací a dodávek
a jiný ch činnosti osoby zhotovitele, na ně ž odkazuje tato smlouva, ato v místě plně ni dle této
smlouvy. Dílo bude realizováno v rozsahu stanoveném přísluš nou projektovou dokumentací
vztahující se k dílu a uvedenou v této smlouvě . Součástí díla dle této smlouvy jsou pak
veš kerévý kony a činnosti stanovené uvádě nou projektovou dokumentací, touto smlouvou,
podklady a doklady vztahující se k plně ní díla dle této smlouvy. Veš keréčinnosti uvedené v
tomto ustanoveni a vyplý vající z této smlouvy, jejích příloh a dokladů, na ně ž se tato smlouva
odkazuje, jsou pro účely této smlouvy dále označovány jako „ dílo“ či „ předmě t plně rď , a to
vš e v návaznosti na vý sledky zadávacího řízeni veřejnézakázky, zadanéobjednatelem jako
veřejný m zadavatelem (dále jen „ zadávací řízení“ ).

3.2. Rozsah díla je stanoven tě mito dokumenty:

a) Tato smlouva o dílo,
b) Zadávací podmínky a zadávací dokumentace zadavatele (objednatele) veřejné zakázky,

na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato smlouva o dilo,
c) Dokladová část projektové dokumentace vztahující se k realizaci nebo s realizaci díla

dle této smlouvy související a přísluš ný mi správními souhlasy a povoleními orgánů veřejné
správy vztahující se k dílu,

d) Nabídka zhotovitele jako účastníka zadávacího veřejnézakázky ze dne 20. 8. 2020, podaná
v zadávacím řízení veřejné zakázky, obsahující případné doplň ující informace z průbě hu
zadávacího řízení veřejnézakázky (dále jen „ nabídka zhotovitele),
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Podhmitrn verejna zakazka — stavebni pracj

Zvysem bezpecnost dopravy v Jihlave — fl etapa

Helenin — komunikace a vybudováni chodniků v ul. Hálkovť
dotačni

e) Projektová dokumentace s názvem „ Helenin — komunikace a vybudování chodníků v ul.

Hálkova‘ zpracovanásubjektem PROfi Jihlava, spol. s r.o., ICO: 18198228, se sídlem Pod

Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava v úrovni projektové dokumentace pro provádě ni stavby

zpracované v souladu s vyhláš kou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace

veřejnézakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem

vý mě r, v platném zně ní (dále též jako „ projektovádokumentace).

Cokoliv, co je zmíně no ve specifikacích vý š e uvedený ch pod písm. a) — e) tohoto ustanovení

tý kajících se realizace díla a není zmíně no ve vý kresech tý kajících se realizace dila, nebo co

je zmíně no ve vý kresech a není zmíně no ve specifikacích, mástejný účinek a máse za to,

jako by to bylo zmíně no ve specifikacích i ve vý kresech. V případě jakéhokoliv rozporu nebo

nekonzistence mezi vý š e uvedený mi dokumenty (viz vý š e písm. a) až e) včetně ) bude tento

rozpor vyřeš en objednatelem písemně , a to na základě písemné ž ádosti zhotovitele.

Zhotovitel je pak povinen před vlastním provádě ním díla provést bezodkladně kontrolu vš ech

předaný ch dokladů a podkladů ze strany objednatele tak, aby byl případný rozpor předaný ch

podkladů a dokladů odhalen co nejdříve. Případné rozpory tě chto podkladů je zhotovitel

povinen oznámit objednateli, a to do 3 kalendářních dnů kdy se o nich dozvě dě l,

3.3. Dle dohody smluvních stran je předmě tem díla provedeni vš ech činností, prací a dodávek

obsaž ený ch v závazný ch podkladech a dokladech uvedený ch v či. 3. odst. 3.1. a odst. 3.2.

této smlouvy, a to bez ohledu nato, ve kterém z tě chto závazný ch dokumentů pro plně ni díla

dle této smlouvy jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplý vají a dále splnit veš kerédalš í

povinnosti, ke který m se v rámci této smlouvy zavázal.

3.4. Dilo zahrnuje provedeni, dodání a zajiš tě ni vš ech činnosti, prací, služ eb, vě ci, vý konů

a dodávek, nutný ch k realizaci dila, a to zejména:

a) zajiš tě ní vydáni potřebný ch dopravně inž ený rský ch rozhodnutí na podkladu dopravně

inž ený rský ch opatřeni pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle

zpracované projektové dokumentace a dle vyjádřeni dotčený ch orgánů, tj. zajiš tě ní

zpracováni podrobného plánu dopravního značení po dobu provádě ni díla, který zhotovitel

předlož í ke schváleni Policii CR, odboru dopravy Magistrátu mě sta Jihlavy, správcům

dotčený ch inž ený rský ch síti a Krajskéhygienickéstanice Kraje Vysočina, zajiš tě ni povolení

uzavírek, a to i částečný ch, zajiš tě ní případný ch náhradních objízdný ch tras i dopravního

značeni a jejich řádná údrž ba po celou dobu realizace dila resp. po dobu, po kterou

v souvislosti s plně ním dila dle této smlouvy takovápotřeba trvá;

b) zabezpečeni bezpečného průchodů a přístupu pro pě š i, prťijezdu a příjezdu vozidel včetně

zhotoveni potřebný ch provizorních přechodů či přejezdů k objektům včetně případného

nutného osvě tleni;

c) zajiš tě ni nebo provedení vš ech případný ch geodetický ch prací, a to zejména vý š kového

a smě rového zamě řeni vš ech objektů a podzemních vedení a zařízeni v mistě provedeni

dila a současně i zamě řeni dila v průbě hu jeho provádě ni, zpracováni veš kerý ch dokladů

o vytyčení základních smě rový ch a vý š kový ch bodů stavby, jakož i vyhotoveni

geometrický ch plánů dokončeného díla s jeho částmi a součástmi dle dohody

s objednatelem, a to se vš emi nálež itostmi potřebný mi pro zápis či vklad díla do katastru

nemovitostí s ohledem na využ ití předmě tu dila a předáni vš ech tě chto dokladů objednateli;

d) zamě ření vš ech objektů a podzemních vedení a zařízeni v místě provedení díla a současně

i zamě ření díla v průbě hu jeho provádě ni, a předáni vš ech tě chto dokladů objednateli;

e) koordinace činností zhotovitele na díle s dalš ími dotčený mi subjekty.

fl zajiš tě ní zařizení staveniš tě , ato podle potřeby k řádnému a včasnému provedení díla včetně

jejich údrž by, odstraně ni a likvidace;

g) pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením praci na díle a po dokončení prací

na díle, a to dle dohody s objednatelem či jeho zástupcem a za osobní přítomnosti jak

zástupce objednatele, tak zhotovitele pří této pasportizaci;

h) vyklizení staveniš tě a provedeni závě rečného úklidu místa provádě ní díla vč. úklidu

staveniš tě a místa plně ni; uvedení pozemků a komunikací případně dotčený ch vý stavbou
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Podlimitní veřejnázakázka — stavební práce
‚Zvý š ení bezpečnosti dopravy v Jihlavě — II. etapa,

Helenin — komunikace a vybudováni chodniků v ul. Hálkova
dotačni

(realizaci dila) do původního stavu, nebo do stavu místních podmínek či do stavů

dle přísluš ný ch správních rozhodnutí, záborů veřejný ch ploch a komunikací;

i) zajiš tě ni ulož ení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů vzniklý ch

při provádě ni dila dle této smlouvy a dolož eni dokladů o této ekologické likvidaci

obsahujících mimo jiné údaje o množ ství likvidovaného odpadu, včetně úhrady poplatků

za toto ulož eni, likvidaci a dopravu, vš e v souladu s přísluš ný mi právními předpisy,

objednateli;

j) v případě mož né dalš í využ itelnosti vytě ž ený ch či vybouraný ch materiálů zajiš tě ni jejich

roztřídě ni dle jeho druhu a odvozu na objednatelem určené místo; v připadě pochybnosti

zhotovitele o mož né dalš í využ itelnosti tě chto materiálů je zhotovitel povinen toto předem

projednat s objednatelem;

k) zajiš tě ni splně ni pož adavku na zajiš tě ní publicity projektu, resp. provádě ného dila, dle

pravidel publicity obsaž ený ch v Obecný ch pravidlech pro ž adatele a příjemce Integrovaného

regionálního operačního programu (IROP) ve verzi aktuální v době realizace pož adavků na

publicitu uveřejně né na https://irop.mmr.czlcs/zadatele-a
priemci/dokumenty!dokumenty/obecna-pravidIa-pro-zadatele-a-prflemce/obecna-pravidla
pro-zadatele-a-priiemce-aktualne-p a dle pokynů objednatele.

3.5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovenétouto smlouvou, zejména
vš emi závazný mi dokumenty uvedený mi v Č l. 3. odst. 3.1. a odst. 3.2. této smlouvy, včetně

případný ch změ n a doplň ků sjednaný ch smluvními stranami, vyplý vajicich z dokladovéčásti

projektové dokumentace či přísluš ný mi rozhodnutími a souhlasy orgánů veřejné správy

vztahující se k předmě tu díla dle této smlouvy.

3.6. Zhotovitel je seznámen se skutečností, ž e údaje o inž ený rský ch či jiný ch sítích, které se

nacházejí v místě provádě ni díla, jsou obsaž eny v projektovédokumentaci pouze orientačně .

Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje prově řit skutečný stav tě chto

inž ený rský ch či jiný ch siti před započetím provádě ní díla se správci dotčený ch inž ený rský ch

či jiný ch síti a současně zajistit vytý čeni průbě hu podzemních či nadzemních inž ený rský ch

či jiný ch síti tak, aby při provádě ni díla dle této smlouvy nedoš lo k jejich poš kození. Zhotovitel
je odpově dný za neporuš eni stávajících inž ený rský ch či jiný ch síti v místě provádě ní díla i

mimo ně j, pokud je toto místo dotčeno provádě ním dila dle této smlouvy.

3.7. Zhotovitel bere na vě domi a zavazuje se, ž e bude respektovat a řídit se pokyny přísluš ný ch

správců inž ený rský ch či jiný ch sití dotčený ch provádě ním díla dle této smlouvy, dále ž e bude

respektovat příkazy dalš ích třetích osob, archeologů a kontaktní osoby objednatele.

3.8. Předmě tem díla jsou rovně ž zejména následující práce, vý kony a činnosti:

- zabezpečeni vš ech přisluš ný ch povoleni k zásahům do pozemních komunikací, veřejné

zeleně a případný ch ostatních ploch zde neuvedený ch pro provedení předmě tu díla;

- průbě ž náaktualizace harmonogramu provádě ní prací (v důsledku změ n neprodleně , jinak

kaž dý mě síc);

- zajiš tě ni součinnosti geodeta, statika, geotechnika či veš kerý ch jiný ch potřebný ch profesi vč.

zajiš tě ní případný ch rozborů vzorků byť čehokoliv co souvisí s provádě ním dila

v akreditované laboratoři;

- zajiš tě ní průjezdnosti místa plně ni díla dle této smlouvy v maximálním mož ném rozsahu tak,

aby byla zajiš tě na dopravní obsluž nost;

- opatření pro zajiš tě ní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „ BOZP)

na staveniš tích bez ohledu na skutečnost, ž e objednatel bude jmenovat koordinátora BOZP

samostatně ;

vypracováni dokumentací skutečného provedeni předmě tu dila v členě ni dle této smlouvy

a zajiš tě ní dalš ích dokladů pro předáni předmě tu díla dle čI. 11. odst. 11.10. této smlouvy;

učině ní opatření k zajiš tě ní neporuš enosti stávajicich inž ený rský ch či jiný ch sítí bě hem
provádě ní dila a zpě tné předáni jejich správcům, zajiš tě ní úhrady vytý čení veš kerý ch
stávajících inž ený rský ch či jiný ch sítí;
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dotační

- vš echny nutnézkouš ky před uvedením dila, nebo kterékoliv její části, do provozu;
- obnoveni geodetický ch bodů, pokud se nachází na staveniš ti;

zajiš tě ní nebo učině ní potřebnéprotipož ární ochrany;

příprava staveniš tě včetně přístupů;

- údrž ba komunikací, zajiš tě ni provozuschopného stavu a čistoty na komunikacích dotčený ch
provádě ním díla dle této smlouvy;

- zajiš tě ni řádného očiš tě ni vš ech vozidel použ itý ch zhotovitelem při provádě ní díla dle této
smlouvy tak, aby tato vozidla neznečiš ťovala pozemní komunikace sousedící
se staveniš tě m;

- dodáni materiálů a dílců v objednatelem pož adované kvalitě , včetně jejich certifikátů
a atestu;

- vyhotoveni vš ech protokolů o provedený ch zkouš kách, vý chozích a revizních zpráv
vyhrazený ch zařízení, předáni návodů k obsluze, údrž bě vý robků a zařízeni, prohláš eni
o shodě , u který ch tato dokumentace je předepsána nebo přichází do úvahy;

- zhotoveni práce na dile podle technologický ch předpisů a postupů;
- zajiš tě ni veš kerý ch nutný ch prostředků BOZP;
- zabezpečeni bezpečného, a to s ohledem na dané okolnosti, pohybu třetích osob v místě

provádě ni předmě tu díla dle této smlouvy a průjezdů vš ech vozidel;
- v připadě omezeni nemovitosti sousedících s místem či misty provádě ni dila dle této

smlouvy povinnost zhotovitele spočívající v informováni vlastníků tě chto přilehlý ch
nemovitosti o provádě ni dila dle této smlouvy a v případě omezeni tě chto nemovitostí
zajiš tě ní bezpečného a úplného přístupu k tě mto nemovitostem, a to za jaký mikoliv účely
(např. přístup vozidel integrovaného záchranného systému, převozních sanitek, svoz
komunálního odpadu a dalš í);

- dílo bude provádě no tak, aby nedoš lo k naruš eni nočního klidu;
- zajiš tě ni veš kerédopravy související s dílem;
- zajiš tě ni veš kerý ch leš eni a podpě rný ch konstrukcí;
- zajiš tě ní montáž ních prostředků a pomůcek;

- zajiš tě ni staveniš tě a pracoviš tě proti vš em vlivům znemož ň ujícím nebo znesnadň ujicim
práci (čerpání vody, zajiš tě ní vý kopů, přístřeš ky, apod.);

- soustavnévytyčováni zřetelného označení obvodu staveniš tě ;
- odvoz a zajiš tě ní ulož eni vybouraný ch hmot a zemin;

- zabezpečeni ulož eni přebytečné zeminy, suti, materiálu s obsahem azbestu apod.
na skládku a ekologickálikvidace tohoto odpadu v souladu s přísluš ný mi právními předpisy
a předání objednateli potvrzeni o této ekologickélikvidaci;

- dodrž ováni BOZP a hygieny na pracoviš ti a staveniš ti;

- zajiš tě ní a poučení vš ech zúčastně ný ch pracovníků o zásadách a opatřeních k zajiš tě ni
BOZP dle přísluš ný ch obecně závazný ch bezpečnostních předpisů a technologický ch
pravidel zpracovaný ch pro jednotlivé technologie vý stavby, resp. provádě ni díla dle této
smlouvy;

- uvedeni díla do provozu;

- bezodkladná pomoc, jaká bude vyž adována objednatelem (předání podpůrný ch dat
a dokumentů tý kajici se zejména provozu a údrž by díla)

Náklady na vš echny vý š e uvedeně práce, vý kony a činnosti jsou zahrnuty v ceně dila
uvedeného v této smlouvě .

3.9. Součástí předmě tu díla zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedeni díla či
jeho části je organizace, provedeni a dolož ení úspě š ný ch vý sledků potřebný ch
individuálnich, komplexních, garančních zkouš ek díla a pož adavků orgánů státního
stavebniho dohledu, přip. jiný ch orgánů přísluš ný ch ke kontrole staveb. Provádě ní
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dohodnutý ch zkouš ek díla či jeho části se řídí:

a) touto smlouvou,
b) přísluš ný mi podmínkami stanovený mi závazný mi CSN,

c) projektovou dokumentací,

d) přísluš ný mi právními a technický mi předpisy,

e) obecně závazný mi metodikami a doporučeními vý robců komponentů a technologií použ itý ch

při vý stavbě , neodporují-Ii platný m CSN.

310. Smluvní strany se vý slovně dohodly, ž e normy Č SN (rozumí setími Č SN EN), jejichž použ ití

přichází v úvahu při provádě ní díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla

považ ovat obě strany za závaznév plném rozsahu

4. DOBA PLNĚ NI

4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli v následující době plně ní díla:

do 31. července 2021 (dále též jako „ termín dokončeni“ )

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na díle neprodleně , nejpozdě ji vš ak do dvou

(2) pracovních dnů ode dne převzetí staveniš tě zhotovitelem v souladu s čI. 10. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vž dy přikládat dílu nejvyš š í prioritu; to znamená, ž e zhotovitel nebude

přikládat vyš š í prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodrž el

termín dokončení.

4,2, Smluvní strany se dohodly, ž e dílo bude provedeno jako celek. Zhotovitel splní svou

povinnost provést dílo a jeho části jeho řádný m dokončením a protokolárním předáním

objednateli, a to v termínu dokončení a považ uje se za řádně provedené, bude-li dokončeno

a předáno v souladu s touto smlouvou, prostévad a nedodě lků, a budou-li k ně mu ze strany

zhotovitele poskytnuta dalš í plně ni dle této smlouvy, zejména bude-li k ně mu dodána

veš kerápotřebnádokumentace a dalš í doklady vyž adovanétouto smlouvou či jejichž nutnost

vyvstala v průbě hu provádě ní díla či jsou nutné při nebo pro jeho předáni či kolaudaci.

4.3. Zhotovitel je povinen provádě t dílo dle harmonogramu provádě ni prací, který bude

zhotovitelem objednateli předán při předání staveniš tě zhotoviteli.

Harmonogram provádě ní prací ani jeho případnézmě ny či dodatky nemají v ž ádném případě

jaký koliv vliv na termín plně ní uvedený vý š e, jehož změ na je mož nápouze postupem podle

čI. 18. odst. 18,3. této smlouvy.

4,4. Obě smluvní strany se dohodly, ž e případnédodatečnéstavební práce (tzv. vícepráce), které

mohou vzniknout z důvodů předem nepředvídatelný ch okolností a jejichž finanční objem

nepřekročí finanční limit stanovený zákonem Č . 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch zakázek,

v platném zně ní, nebudou mít vliv na termín dokončení díla či jeho části (viz odst. 4.1. tohoto

čI. 4.) a dílo bude muset bý t řádně provedeno v termínu dokončení dle smlouvy, pokud se

smluvní strany vý slovně písemně nedohodnou jinak.

4.5. Smluvní strany se dohodly, ž e dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou. Objednatel

si vyhrazuje právo odsouhlasit veš keré postupy prací a dále použ ité materiály. Je-li

v zadávací dokumentaci definován konkrétní vý robek (nebo technologie), máse za to, ž e je

tim definován minimální pož adovaný standard.

4.6. Objednatel není povinen převzít dílo či jeho část v členě ní dle této smlouvy, pokud není

kompletně dokončeno bez vad a nedodě lků bránicích řádnému už ivání a není-li k ně mu

předána přisluš ná dokumentace v rozsahu dle této smlouvy a zhotovitel je s touto

skutečností srozumě n.

4.7. Zdrž í-li se provádě ní dila v důsledku důvodů vý lučně na straně objednatele, mázhotovitel

právo na přimě řené prodlouž eni doby plně ní díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo

plně ní díla či jeho části takto vý lučně v důsledku důvodů na straně objednatele zdrž eno.
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Podlimitní veřejnázakázka — stavební práciZvysen bezpecnosb dopravy v Jihlave — 1 elapaHelenín— komunikace a vybudováni chodníků v ul. Hálkova“ I
dotační4 8 Styl zpusob a rychlost realizace dila mus‘ byt takove aby presvě dcily objednatele ze budedodrž en harmonogram provádě ni prací. Pokud by objednatel mě l rozumný důvod sedomnívat, ž e tento harmonogram provádě ní prací, nebude z důvodů, které lze přičítatzhotoviteli, máobjednatel právo to oznámit zhotoviteH a zhotovitel je následně povinen učinitv přimě řené lhůtě stanovené objednatelem veš kerá opatření (zejména dalš í přesčas apersonál) nezbytnápro dokončení díla v souladu s termínem dokončení - vš e dle Č l. 4. odst.4.1. této smlouvy, nebo v souladu s prodlouž eními schválený mi objednatelem dle Č l. 18.odst. 18.3. této smlouvy. Přijatáopatření je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladupísemně oznámit objednateli. Veš kerénáklady spojenés přesčasy, dodatečný m personálema ostatními opatřeními nese zhotovitel.

4.9. Pokud by mě l zhotovitel důvod se kdykoliv v průbě hu realizace díla domnívat, ž e dílo nemůž ebý t dokončeno v rámci harmonogram provádě ní prací nebo v rámci prodlouž ení schválený chlhůt objednatelem dle Č l. 18. odst. 18.3. této smlouvy, vjejich termínu, je zhotovitel povinenokamž itě , ale v kaž dém případě nejpozdě ji do pě ti (5) kalendářních dní ode dne, kdy mě lpoprvédůvod domnívat se, ž e realizace dila můž e bý t zpož dě na, oznámit mož nézpož dě niobjednateli písemně s uvedením důvodů a určením délky zpož dě ni, které se domníváž enastane nebo by mohlo nastat, a nejpozdě ji do 10 kalendářních dni od vý š e uvedeného dneje zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli navrž enou nápravu pro dokončení dílav rámci časového harmonogramu vý stavby nebo pro dokončeni díla s co nejmenš ímmož ný m prodlením, pokud takovásituace nastala a smlouva i nadále trvá.4.10. Ve vztahu k termínu dokončení si objednatel vyhrazuje, a to v souladu s ust.zákona č. 13412016 Sb., o zadáváni veřejný ch zakázek, v platném zně ní, tzv.změ nu závazku provedení dila spočivajicí v mož nosti prodlouž ení termínuvý lučně z tě chto následujících důvodů, a to pouze v rozsahu, kdy konkrétní zdedůvody prokazatelně trvaly:
a) zhotovitel prokáž e, ž e zpož dě ní bylo zavině no vyš š í moci. Tato skutečnost musí bý tpoznamenána ve stavebním deníku stavby a potvrzena technický m dozorem objednatele azástupcem objednatele. Termín dokončeni dila se prodlouž í vý lučně o počet dnů, ve který chbylo zpož dě ni zhotovitelem prokázáno.

Nastane-li jakákoliv skutečnost dle tohoto Č l. 4. odst. 4.10., termín dokončeni se vž dyprodlouž i pouze o dobu, kdy vý š e uvedené skutečnosti prokazatelně trvaly a objednatel azhotovitel v této souvislosti uzavřou dodatek k této smlouvě .

5. MÍSTO PROVÁ DĚ NÍ DÍLA

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na území Kraje Vysočina, mě sta Jihlavy, na místech dleprojektové dokumentace uvedené v této smlouvě . Je-li touto smlouvou odkazovánona „ místo provádě ní dila“ , vztahují se veš kerépovinnosti zhotovitele uvedenév této smlouvěke vš em místům provádě ni díla dle této smlouvy bez ohledu na to, je-li touto smlouvouodkazováno na jedno místo provádě ni díla či vice míst provádě ní díla, tedy při použ itijednotného či množ ného čísla.

6. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Cena díla je sjednanájako cena maximální, platnápo celou dobu plně ní díla dle této smlouvy.6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plně ní veřejnézakázky uvedenév této smlouvě :

Cena díla celkem bez DPH 11127 847,88 Kč bez DPH
6.3. Statutární mě sto Jihlava jako objednatel prohlaš uje, ž e v případě realizace díla „ Zvý š eni

100 odst. 1
vyhrazenou
dokončení
vymezené
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bezpečnosti dopravy v Jihlavě — II. etapa, Helenín — komunikace a vybudováni chodníků v ul.
Hálkova se dle 55 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidanéhodnoty (dále jen »zákon
O DPH) nepovaž uje za osobu povinnou k dani.

V případě poskytnutí plně ní dle 5 92e zákona o DPH se neuplatní rež im přeneseni daň ové
povinnosti dle 5 92a zákona o DPH.

6.4. V ceně za provedení dila jsou zahrnuty veš keré náklady zhotovitele, které jsou nezbytné
k řádnému a včasnému provedeni dila (včetně vyhotovení vš ech dokladů předepsaný ch
obecně závazný mi právními předpisy nebo dohodnutý ch v této smlouvě ) a které zhotovitel
při plně ni svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynalož í. Neni-li v této
smlouvě uvedeno jinak, jsou v jednotkový ch cenách, které jsou uvedeny ve zhotovitelem
oceně ném vý kazu vý mě r, zahrnuty též mimo jinétyto vý kony, ato po celou dobu provádě ní
díla i po ní, je-li to pro konkrétní úkon relevantní:

a) náklady na veš kerou svislou a vodorovnou dopravu na staveniš ti a jiný ch dopravně -
inž ený rský ch opatřeni,

b) náklady na postaveni, udrž ováni a odstraně ni leš ení,
c) zakryti (nebo jinézajiš tě ni) konstrukcí před znečiš tě ním a poš kozenim a odstraně ni zakryti,
d) vyklizeni pracoviš tě a staveniš tě a uvedeni do původního stavu, odvoz zbytků materiálu,

likvidace odpadních vod a kalů v souladu s přísluš ný mi právnimi předpisy včetně
souvisejicich nákladů,

e) opatřeni k zajiš tě ni BOZP, ochrannázábradlí otvorů, volný ch okrajů a podobně ,
f) opatření na ochranu konstrukci před negativními vlivy počasí, např. deš tě , zima, snih

a podobně ,
g) náklady na pož ární asistenci,
h) zkouš ky a atesty bě hem vý stavby, dokumentace skutečného provedeni,
i) geodetickézamě ření skutečného stavu,
j) vytyčovaci práce a zamě ření pro řádnézhotovení dila,
k) platby za pož adovanézáruky a pojiš tě ni,
1) licenční poplatky a autorskápráva,
m)veš keré pomocné materiály a ostatní hmoty a vý kony neuvedené zvláš ť v polož kách

vý kazech vý mě r,
n) veš kerépomocnépráce, vý kony a připomoci, nejsou-li oceně ny samostatnou polož kou,
o) veš keré technologické předpisy a postupy, vý kresy, vý počty, vý robní a dilenská

dokumentace, pasporty a jinédoklady nutnék provedení dila,
p) náklady na dopravu a slož ení materiálu a jednotlivý ch zařízení včetně skladování

na staveniš tích,
q) veš kerénáklady na případnédalš í profese, kterézhotovitel v souvislosti s provádě ni díla dle

této smlouvy použ ije,
r) náklady na zábory a dopravní značeni, a to vč. provizorniho.

6.5. Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni díla poskytována jakákoli plně ni
před zahájením provádě ni díla. Zhotovitel na sebe přebirá nebezpečí změ ny okolností

ve smyslu neúmě rného zvý š ení nákladů plně ní díla dle ust. 51765 občanského zákoníku.

6.6. Provedenépráce na díle budou zhotovitelem jako dílčí plně ni, dle 521 odst. 9 zákona o DPH,

fakturovány jedenkrát za mě síc, přičemž za den zdanitelného plně ni se považ uje posledni
den přísluš ného mě síce.

Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu provádě ní prací,
finančního harmonogramu, a dle rozpočtu předlož eného zhotovitelem, a to na základě
objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzený ch soupisů skutečně provedený ch prací.

Dalš í případný způsob a členě ni fakturace bude zhotoviteli objednatelem sdě len po podpisu
této smlouvy.

Nedílnou součásti daň ového dokladu — faktury je kromě obě ma smluvními stranami
odsouhlaseného soupisu skutečně provedený ch prací i zjiš ťovací protokol písemně
potvrzený technický m dozorem investora a kontaktní osobou objednatele. Soupis skutečně
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Podiinitni veřejna zakazka — stavební prai‚Zvyš eni bezpečnost dopravy v Jihlavě — Ii etapa,Helenin — iwmunikace a vybudovani chodniků v ul Halkova
dotačniprovedený ch prací bude předkládán jak v listinne, tak v elektronicképodobě formou vý stupuz rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako by) smluvní rozpočetstavby, tj ve formátu * xlsx, a dále ve formátu * pdf V elektronický ch soupisech prací musíbý t obsaž eny vš echny polož ky oceně ného soupisu prací, dodávek a služ eb včetně tě ch,které již byly provedeny a fakturovány dříve a tě ch, ktere teprve budou provádě ny afakturovány

6 7 Polož ky díla dle projektové dokumentace obsahující ploš né, objemové a délkovéjednotkybudou zhotovitelem v souladu s touto smlouvou fakturovány do vý š e 90 % Zbý vající částceny díla dle tohoto ustanovení bude vypořádána v poslední faktuře — daň ovém dokladu dleskutečně provedený ch prací — skutečný ch vý mě r
5 8 V případě kdy technický dozor investora s ně který mi polož kami předlož eného soupisuprovedený ch prací, vý konů a dodávek nesouhlasí, vyznačí je a projednás objednatelema zhotovitelem tak, aby tento mohl ityto spornépolož ky fakturovat alespoň v dohodnutémířeke vzniku práva fakturovat, nebude-li to mož né(nedojde-li o sporný ch polož kách k písemnédohodě nebo písemnému potvrzení), pak sporné polož ky budou vyřeš eny v ramci dalš íhodaň ového dokladu - faktury, a pokud se ani v dalš í faktuře sporné polož ky nepodaří vyřeš itpísemnou dohodou smluvních stran, pak je zhotovitel oprávně n postupovat ohledněsporný ch polož ek podle Č l 18 této smlouvy

6 9 Mě síční soupisy skutečně provedený ch prací, vý konu a dodávek díla budou vž dy vystavenyv členě ní dle domluvy po zahájení provádě ní díla, přičemž méně práce a dodatečnéstavebnípráce budou vyčísleny na samostatný ch polož kový ch soupisech prací přísluš něk jednotlivý m častem díla, pokud nebude dohodnuto jinak
6 10 Daň ový doklad — faktura musí obsahovat veš keré pojmové nálež itosti daň ového dokladustanovenézákonem o DPH, a zákonem Č 563/1991 Sb, o účetnictví, ve zně ní pozdě jš íchpředpisú, a takéúdaj o úhrnném součtu vš ech zhotovitelem objednateli dříve fakturovaný chplateb včetně částky obsaž enév dílčí faktuře předlož enéobjednateli k proplacení Zhotovitelje povinen ve vystavený ch jednotlivý ch daň ový ch dokladech — fakturách vž dy uvádě tpřísluš ný název akce „ Zvý š ení bezpečnosti dopravy v Jihlavě — II. etapa, Helenín —

komunikace a vybudování chodníků v ul. Hálkova, evidenční číslo této smlouvy a
registrační číslo projektu, které bude zhotoviteli sdě leno po podpisu této smlouvy odílo V případě , ž e daň ový doklad - fakturu nebude zhotovitel oprávně n vystavit, nebonebude obsahovat správné údaje či bude neúplný anebo nebude obsahovat přílohy či
informace (např zjiš ťovací protokol dle či 6, odst 6 12 této smlouvy) dle této smlouvy či
přísluš ný ch právních předpisů, je objednatel oprávně n daň ový doklad vrátit ve lhůtě do datajeho splatnosti zhotoviteli a lhůta splatnosti tohoto daň ového dokladu — faktury se přeruš ujeZhotovitel je povinen takový daň ový doklad opravit, event vystavit nový daň ový doklad, adodat přílohy Lhuta splatnosti počíná v takovém případě bě ž et ode dne doručeniopraveneho či nově vystaveného daň ově ho dokladu - faktury objednateliKaž dý daň ový doklad - faktura bude zhotovitelem předána objednateli též v elektronicképodobě a to ve formátu * pdf

6 11 Není-li dohodnuto jinak, je splatnost veš kerý ch zhotovitelem vystavený ch daň ový chdokladů - faktur smluvními stranami dohodnuta do 30 kalendářních dní ode dne řádnéhoa prokazatelného doručeni faktury — daň ového dokladu (a povinný ch příloh k faktuře)
zhotovitelem objednateli Přednostni způsob doručováni faktur-daň ový ch dokladůobjednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jwsbXb4) nebo na e-mailepodatelnajihlava-city.cz, nejlépe se zaručený m elektronický m podpisem Daň ový doklad- faktura se považ uje za řádně a včas zaplacený , bude-li poslední den této lhůty účtovaná
částka ve vý š i odsouhlasenéobjednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospě ch účtuzhotovitele uvedeného na konkrétní faktuře — daň ovém dokladu6 12 Nedílnou součástí veš kerý ch daň ový ch dokladů - faktur bude, kromě obě ma smluvnímistranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedený ch prací i zjiš ťovací protokol
a rekapitulace soupisu prací, vý konů a dodávek skutečně provedený ch za kaž dý mě síc, a to
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Podlimitní veřejnázakázka stavební práce
‚Zvý š eni bezpečnosti dopravy v Jihlavě — IIetapa,

Helenin — komunikace a vybudováni chodníků v ul. Hálkova“
dotačni

v členě ni dle konkrétního oceně ného vý kazu vý mě r, který musí bý t písemně odsouhlasenýtechnický m dozorem investora, kontaktní osobou objednatele a opatřený jejichvlastnoručními podpisy. Soupis skutečně provedený ch prací bude současně s daň ový mdokladem - fakturou předkládán objednateli i v elektronicképodobě ve formátu xis nebo .XlsXna e-mail kontaktní osoby objednatele, který bude zhotoviteli sdě len v souladu s toutosmlouvou. V elektronický ch soupisech prací musí bý t obsaž eny vš echny polož ky oceně néhosoupisu prací, dodávek a služ eb včetně tě ch, kteréjiž byly provedeny a fakturovány dříve atě ch, které teprve budou provádě ny a fakturovány. Zhotovitel má nárok na proplacenidaň ového dokladu - faktury ve vý š e uvedené lhůtě splatnosti pouze v rozsahu, v jakémtechnický dozor investora písemně odsouhlasil zjiš ťovací protokol, tj. jaképolož ky ze soupisuprací, vý konů a dodávek zhotovitele a v jakém rozsahu uznal za zhotovitelem skutečněprovedené. Nebude-li dohodnuto jinak, bude cena připadající na neodsouhlasený rozsahprací a dodávek zaplacena zhotoviteli až na základě pravomocného soudního rozhodnutísoudu, kteréstanoví jeho (případný ) nárok na zaplaceni této částky.
6.13. Do sedmi kalendářních dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla, budezhotovitelem vystaven a objednateli předán daň ový doklad - konečnáfaktura (vyúčtovániCeny za provedeni díla a jeho části). Splatnost této faktury-daň ového dokladu se řidl či. 6.odst. 6.11.této smlouvy.

6.14. Zhotovitel mánárok na zaplaceni ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavřeni tétosmlouvy pouze v případech tzv. dodatečný ch stavebních prací (víceprací), které nebylyobsaž eny v původních zadávacích podmínkách veřejnézakázky (a kterénejsou předmě templně ní zhotovitele dle této smlouvy v době jejího uzavření), jejich potřeba vznikla v důsledkuobjektivně nepředvídaný ch okolnosti, nebyly v době uzavřeni této smlouvy známy popřípaděpři realizaci díla dle této smlouvy objeví skutečnosti odliš né od projektové dokumentace atyto dodatečnéstavební práce jsou nezbytné pro provedení předmě tu dila dle této smlouvyza předpokladu, ž e tyto práce nemohou bý t technicky nebo ekonomicky oddě leny od veřejnézakázky (tj. od předmě tu plně ní sjednaného při uzavíráni této smlouvy), pokud by totooddě leni zpúsobilo závaž nou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddě leni technicky čiekonomicky mož né, jsou dodatečnéstavební práce nezbytnépro dokončení předmě tu plně niveřejnézakázky (tj. předmě tu plně ni sjednaného při uzavírání této smlouvy). Celkový rozsahtě chto dodatečný ch stavebnich prací i opakovaně nesmí překročit limit daný zákonemč. 134/2016 Sb., ozadáváni veřejný ch zakázek, v platném zně ni (dále ‚zákon o zadáváníveřejný ch zakázek) popřípadě limit dle jiný ch předpisů vztahující se na objednatele čipředmě t a charakter tohoto díla. Zhotovitel má nárok na zaplaceni ceny dodatečný chstavebních prací pouze v případě , ž e takové dodatečné stavební práce byly objednatelemzadány v souladu se zákonem o zadávání veřejný ch zakázek, objednatel písemněodsouhlasil práce v tzv. změ novém listu (viz následující odst. 6.15.), práce byly projednányv přísluš ný ch orgánech statutárního mě sta Jihlavy a smluvní strany uzavřely na takovédodatečné práce písemný dodatek k této smlouvě a zhotovitel takovéstavební práce řádněa včas dle sjednaný ch podmínek skutečně provedl.
6.15. Zhotovitel bere na vě domi, ž e jakékoliv práce, vý kony nebo dodávky, kteréjdou nad rámecplně ní díla zhotovitele dle této smlouvy nebo nejsou obsaž eny v ceně za dílo dle tétosmlouvy, mohou bý t zhotovitelem provedeny pouze v případě , ž e k nim dal před jejichprovedením objednatel písemný souhlas na změ novém listu, vypracovaném zhotovitelema smluvní strany pak ohledně takový ch viceprací sjednaly písemný dodatek k této smlouvě .Před provedením jaký chkoliv dodatečný ch prací (kteréjdou nad rámec díla sjednaného v tétosmlouvě ) si tedy zhotovitel musí:

a) Zpracovat soupis (vý kaz) tě chto prací v členě ní dle vý kazu vý mě r dolož ený m do zadávacíhořízení veřejnézakázky a v jeho přísném souladu a jejich naceně ni v jednotkový ch cenáchdle pravidel uvedený ch v následujícím odst. 6.16. na tzv. změ novém listu. Do změ novéholistu zhotovitel uvede zejména vš echny změ ny nebo úpravy díla, které se odchylují Odsmlouvy a/nebo závazný ch podkladů k předmě tu plně ni díla uvedený ch v Č l. 3. odst. 3.1. tétosmlouvy, veš kerézmě ny v množ ství, kvalitě nebo druhu, kterév průbě hu realizace díla budou
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PodIitriitni verejna zakazka — stavebni prat
Zvý š ení bezpečnosti dopravy v JiWavě — U. etapí

He‘enin — komunikace a vybudovafli chodfl!kU v u HaikoVa
dotačni

objednatelem písemně odsouhlaseny a stručný ale přesný technický OI5 změ n dila a
podrobný a přesný s tim související soupis praci, vý konů a dodávek oceně ný postupem dle
následujícího odst. 6.16. a sdě leni, zda cena máyVy na termín plně ní dila nebo termín pro
splně ni uzlového bodu.

b) Vyž ádat S písemné potvrzení provedení tě chto prací od objednatele autorského dozoru
a technického dozoru investora na přísluš ném změ novém listu

c) Uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této smlouvě .

Bez písemného odsouhlasení prací. vý konů nebo dodávek objednatele na změ novém listu a
uzavřeni písemného dodatku k této smlouvě není objednatel povinen jakékoliv dodatečné
práce zhotoviteli zaplatit.

6.16. Pro oceně ni vicepraci se použ ijí přednostně jednotkové ceny v té vý š i, kterou použ il
zhotovitel pro sestaveni nabídkové ceny podané v zadávacím řizení veřejné zakázky
v členě ni dle konkrétniho vý kazu vý mě r v rámci veřejnézakázky; dodatečnéstavební práce
(tzv. vicepráce) které nebudou odpovídat ani jedné z polož ek obsaž ený ch v nabídce
zhotovitele podanédo zadávacího řízení, budou oceně ny do vý š e maximálně smě rný ch cen
vydaný ch URS Praha nebo RTS Brno platný ch a účinný ch v době provádě ni díla dle této
smlouvy, které budou sníž ené o 10 0J. Dodatečné stavební práce (tzv. vícepráce), které
nebudou pdpovídat ž ádné z polož ek obsaž ený ch v nabídce zhotovitele ani v cenové
soustavě URS Praha nebo RTS Brno platnéa účinnépro rok provádě ní díla, budou oceně ny
na základě písemné dohody smluvnich stran - obvyklá cena způsobem uvedený m
v následujících vě tách tohoto odstavce:

Specifikace materiálů a prací neuvedený ch v oceně ném vý kazu vý mě r v nabídce zhotovitele
podané v zadávacím řizení budou oceně ny dle skutečný ch cen jednotlivý ch dodavatelú
dolož ené nabídkami min. 2 dodavatelů (netvořících koncern se zhotovitelem či jinak
spojený ch s osobou zhotovitele), nebo nabídkou předlož enou objednatelem. Tato cena bude
navý š ena o koordinační přiráž ku ve vý š i do 5% z ceny tě chto materiálů a prací.

Konečná cena takový ch prach vý konŮ či dodávek bude vž dy pisemně odsouhlasena
s objednatelem postupem dle této smlouvy.

Tento způsob oceně ni, uvedený v tomto odst. 6.16. se použ e i v případě , kdy dojde
k dohodě o ceně rozš íření předmě tu díla nebo jeho změ ně , ale strany smlouvy nesjednají
důsledky na vý š i ceny ve smyslu ust. 5 2614 občanského zákoníku.

6.17. Smluvní strany se vý slovně dohodly, ž e objednatel je oprávně n kdykoliv zúž it/omezit rozsah
předmě tu plně ni (rozsah díla) dle této smlouvy, a to jednostranný m písemný m oznámením
zhotoviteli ze kterého musí bý t zřejmé, kterou část či součást díla si přejeínepož aduje
od zhotovitele provést. Od okamž iku oznámení objednatelem není zhotovitel oprávně n
a povinen takový rozsah díla (s)plnit objednateli a objednatel nemápovinnost v souvislosti
s takovou nesplně nou část dila cokoliv zhotoviteli uhradit. V takový ch případech musí bý t
smluvní cena úmě rně sníž ena, s použ itím cen z oceně ného vý kazu vý mě r v nabídce
zhotovitele podanév zadávacím řízeni. Zhotovitel je povinen zpracovat na méně práce také
tzv. změ nový list (se soupisem tě chto méně PraCí a jejich naceně ni v jednotkový ch cenách
z oceně ného vý kazu vý mě r v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízeni) a nechat si
takový změ nový list písemně potvrditlodsouhlasít objednatelem autorský m dozorem
a technický m dozorem investora. Omezení rozsahu prací bude provedeno na základě
posouzení takovou změ nu provést ve smyslu přísluš ný ch ustanoveni zákona O zadávání
veřejný ch zakázek popřípadě dle jiný ch předpisů vztahující se na objednatele či předmě t
a charakter tohoto díla.

6.18. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není yidován jako nespolehlivý plátce DPH
ve smyslu ustanovení 5 loGa zákona o DPH, a ž e číslo bankovního účtu zhotovitele uvedeně
na daň ovém dokladu je zveřejně no správcem daně podle 5 96 zákona o DPH. V případě ž e
ke dni uskutečně ní zdanitelného plně ni bude v přísluš ném systému správce daně zhotovitel
uveden jako nespolehlivý plátce nebo číslo bankovního účtu není zveřejně no dle předchozí
vě ty, je objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladu do vý š e bez DPH.
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podVmitní veřejnázakázka — stavební práce
Zvý š eni bezpečnosti dopravy v Jihlavě — II. etapa

Helenín — komunikace a vybudování chodníků v ul. Hálkova
dotační

Č ástka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle
51 09a zákona o DPH aniž je zhotovitel oprávně n účtovat jakékoliv smluvní sankce z tohoto
postupu vyplý vající. Smluvní strany prohlaš ují V případě plně ní částky DPH přísluš nému
finančnímu úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část dila ve vý š i takto objednatelem
uhrazenévý š e DPH.

Pokud zhotovitel na přisluš néfaktuře — daň ovém dokladu uvede bankovní účet nezveřejně ný
správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a objednatel na
takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen nahradit objednateli
š kodu, kterámu z tohoto důvodu vznikla.

6.19. Zhotovitel se zavazuje, ž e uvede na daň ovém dokladu označení peně ž ního ústavu a číslo
bankovního účtu, který je zveřejně n správcem daně a ve prospě ch kterého mábý t provedena
platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádě ní úhrady již uvedený účet nebude uveden
v registru zveřejň ovaném správcem daně , strpí, bez uplatně ní jaký chkoliv finančních sankcí,
odvedeni dané objednatelem a úhradu závazku jen ve vý š i bez DPH připadně je povinen
nahradit objednateli š kodu, která by mu z tohoto důvodu, nebo z důvodu úhrady na
nezveřejně ný účet vznikla.

6.20. Zhotovitel odpovídáza posouzení plně ní z hlediska 5 92a a návazně za vystavení daň ového
dokladu faktury s nálež itostmi podle 5 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit
objednateli š kodu, která vznikne v důsledku nedodrž ení podminek tě chto ustanoveni
zhotovitelem.

6.21. Postoupeni peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem vzniklych v souvislosti
s touto smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

6.22. Zhotovitel prohlaš uje, ž e nebude pož adovat placení zálohy ani přimě řenou část odmě ny
v průbě hu provádě ní díla ve smyslu 5 2611 občanského zákoníku.

7. SOUČ INNOST SMLUVNkH STRAN A DALŠ ÍCH SUBJEKJ!!.

7.1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veš keré úsilí k vytvořeni potřebný ch podmínek
pro úspě š nou, řádnou a včasnou realizaci dila dle podmínek stanovený ch touto smlouvou
které vyplý vají zjejich smluvního postaveni. To platí i v případech kde to není vý slovně
stanoveno ustanovením této smlouvy.

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, kteréji brání nebo budou bránit,
aby dostála svý m smluvním povinnostem sdě li tuto skutečnost neprodleně písemně druhé
smluvní straně . Smluvní strany se dále zavazuji neprodleně odstranit v rámci svý ch mož nosti
vš echny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splně ní jejich smluvních
povinnosti.

7,3. Zhotovitel se zavazuje ž e na základě skutečnosti zjiš tě ný ch v průbě hu plně ní povinnosti dle
této smlouvy navrhne a provede opatřeni smě řující k dodrž eni podmínek5tanovený ch touto
smlouvou pro naplně ní smlouvy, k ochraně objednatele před š kodami, ztrátami a zbytečný mi
vý daji a ž e poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve vě cech technický ch a
jiný m osobám zúčastně ný m na provádě ni dila veš kerépotřebnédoklady, konzultace, pomoc
a jinou součinnost, kterou po ně m lze s přihlédnutím ke vš em okolnostem pož adovat.

7.4. Zhotovitel se zavazuje uposlechnout jaký chkoliv příkazů smě řujících k zastaveni či
pozastavení konkrétních činnosti na části dila, a to na základě vý zvy správců či vlastníků
dotčený ch inž ený rský ch či jiný ch síti dotčený ch provádě ni dila či archeologů tak, aby zde
uvedené subjekty mohly v0Qvodně ný ch případech provést přísluš né úkony. Zhotovitel je
pak povinen provádě t jinou část dila nedotčenou nálezem archeologů tak, aby dílo jako celek
bylo provedeno řádně a včasně . Jaký koliv nález v souvislosti s provádě ný m dílem musí bý t
bezodkladně zapsán do stavebního deníku. Bude-li mít případný nález archeologů vliv na
termín dokončeni, bude případnázmě na termínu dokončeni řeš ena smluvními stranami
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vliv na realizaci díla dle této smlouvy, nezakládají povinnost objednatele k prodlouž ení
terminu dokončeni.

8. PROHLÁ Š ENÍ A ZÁ VAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁ VNĚ NI OBJEDNATELE8.1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e se plně seznámil s rozsahem a povahou dila a jeho částmi,
s místem provádě ni díla i místními podmínkami, ž e jsou mu známy veš keré technické,
kvalitativní a jiné podmínky pro provádě ní díla dané zadávacími podmínkami zadavatele
(objednatele) zadávacího řízení veřejné zakázky a ž e disponuje takový mi kapacitami
a odborný mi znalostmi, kteréjsou pro řádnéa včasnéprovedeni díla nezbytné. Zhotovitel na
základě uvedeného prohlaš uje, ž e splní závazek založ ený touto smlouvou včas a řádně ,
za sjednanou cenu, aniž by podmiň oval splně ní závazku poskytnutím jiné než dohodnuté
součinnosti.

8.2. Objednatel je oprávně n sám, prostřednictvím svékontaktní osoby či jakékoliv oprávně nétřetí
osoby vykonávat v místě provádě ní díla kontrolně -technický dozor objednatele a v jeho
průbě hu zejména sledovat, zda jsou práce na díle provádě ny dle projektové dokumentace,
technický ch norem a jiný ch právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné
správy a touto smlouvou o dílo; na nedostatky při provádě ní díla upozorní zápisem ve
stavebním deníku. Osoba vykonávající technický dozor investora, nebo osoby písemně jím
zmocně né, je oprávně na dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přeruš ení prací na provedení
díla, je-li ohrož ena bezpečnost provádě né stavby, ž ivot nebo zdraví osob pracujících
na stavbě při provádě ni díla či zájmy třetích subjektů a jiný ch osob. Dále je zhotovitel povinen
umož nit jaký mkoliv objednatelem určený ch třetích osob jakoukoliv jinou kontrolu
provádě ného díla a mož nost přeruš ení prací na díle ze strany tě chto objednatelem určený ch
třetích osob i z důvodů zde neuvedený ch. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost strpě t, a to
bez jaký chkoliv dalš ích nároků.
Zhotovitel je povinen vý kon jakékoliv kontroly strpě t a poskytnout objednateli k jejímu
provedeni veš kerou potřebnou součinnost.
Zhotovitel si je vě dom skutečnosti, ž e vý kon technického dozoru investora nesmí provádě t
sám ani je nesmí provádě t osoba s ním propojená.

8,3. Bě hem provádě ní díla se budou konat kontrolní prohlídky, na kterébudou/mohou bý t zváni i
zástupci dotčený ch orgánů veřejné správy či jiný ch subjektů. Zhotovitel zajistí účast
případný ch poddodavatelů a včasné oznamováni hlavních fází vý stavby díla zástupcům
dotčený ch orgánů veřejnésprávy.

8.4, Bě hem realizace díla se budou konat kontrolní dny svolávané zástupcem objednatele či
oprávně nou třetí osobou objednatele. Obsahem kaž dého kontrolního dne bude kontrola
vš ech zálež itostí tý kajících předmě tu plně ni, včetně postupu, nákladů ajaký chkoli zálež itosti
ovlivň ujících předmě t plně ní, předjímané přípravy pro budoucí práci na dile a řeš ení
jaký chkoli zálež itostí vyvstávajících v souladu s tímto ustanovením. Z kaž dého kontrolního
dne bude pořízen zápis, který podepíš í účastnici tohoto jednáni. Zhotovitel či jeho pově řený
zástupce je povinen účastnit se zhotovitelem svolaný ch kontrolních dnů.8.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavby seznam poddodavatelů,
a dále při kaž dé změ ně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato změ na nastala. Seznam
poddodavatelů je zhotovitel povinen dodati na ž ádost objednatele v objednatelem stanovené
lhůtě . Seznam poddodavatelů musí obsahovat vý š i jejich podílu na realizaci dila. Změ na
poddodavatele, s jehož pomoci zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné
zakázky, je mož ná pouze ve vý jimečný ch případech a pouze s vý slovný m souhlasem
objednatele, a to pouze za takového poddodavatele, který prokáž e splně ní kvalifikace
minimálně ve stejném rozsahu, jako poddodavatel, jehož mánahradit. Veš keré náklady
spojenése změ nami poddodavatele nese zhotovitel.
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8.6. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se svý mi poddodavateli pokud je použ ívák plně ní této
smlouvy, upravit práva a povinnosti tak, aby bylo zajiš tě no řádné a včasné provedení díla
podle této smlouvy. Zejména je v tě chto smlouvách povinen:

a) upravit způsob jejich ukončeni obdobně s touto smlouvou; a

b) upravit pož adavky na jakost (ve smyslu pož adavků na jakost celého dila) pro kaž dou část
díla a/nebo dodávaný ch vě cí a už ívacích práv zajiš tě ný ch u svý ch poddodavatelů a zajistit
naprostý soulad vš ech plně ní poddodavatele s tě mito pož adavky; a

c) Zavázat poddodavatele aby postupovali podle jím0dsouhlasený ch plánů jakosti, plánů
kontrol a zkouš ek, plánů odbě ratelský ch kontrol, které musí bý t v souladu s jakosti dle této
smlouvy; a

d) vý slovně upravit, ž e se veš kerápráva a povinnosti plynoucí z tě chto smluv budou řídit
právem Ceskérepubliky.

Splně ni povinnosti dle tohoto odst. 8.6. je zhotovitel povinen objednateli na jeho vyž ádání
prokázat. V případě nesplně ni je objednatel oprávně n odstoupit od této smlouvy.

8.7. Použ ije-li zhotovitel k plně ní díla či jakékoliv části či součásti dila jakéhokoliv poddodavatele
ručí za jím provedenédílo, či jeho část a součást tak, jako by jej provedl sám.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniš tě (viz či. 10. této smlouvy) objednatelem
zhotoviteli vést řádně stavební deník a deník viceprací vš e v souladu se zák. č. 183/2006
Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, v platném zně ní (dále též jako „ stavebni zákonl
a v souladu s přísluš nou přilohoU vyhláš ky č. 49912006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zně ni
pozdě jš ích předpisů vž dy alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. 157
stavebního zákona. Ve stavebním deníku vedeném zhotovitelem budou zaznamenávány
veš keré skutečnosti O průbě hu vš ech prací v souvislosti s provádě ním díla, včetně prací
poddodavatelů zejména popis provedené práce a použ itý ch technologii, údaje o použ ité
vý kresovédokumentaci, statistickéúdaje, pově trnostní podmínky a odchylky v provedeni dila
od přisluš né projektové dokumentace, informace o konání kontrolních dnů a dále jakékoliv
jinéinformace majicí vztah k provádě nému dílu dle této smlouvy. Oo stavebního deníku bude
zhotovitel zapisovat vš echny skutečnosti stanovené přísluš ný mi právními předpisy a
současně vš echny skutečnosti rozhodnépro plně ni podminek této smlouvy. Stavební deník
bude ulož en na staveniš ti a bude obě ma smluvním stranám kdykoliv přístupný v době
přítomnosti jaký chkoli osob na staveniš ti provádě jící dílo či dohled nad provádě ný m dilem.
Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli (natrvalo) při přejímacím
řízení dle této smlouvy.

9.2. Stavební deník dle předchozího odstavce této smlouvy vede zhotovitelem pově řenáosoba,
a to na bázi denních zápisů. V případě změ ny osoby zhotovitelem pově řené k vedení
stavebního deníku musí bý t tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

9.3. Zhotovitel je povinen ulož it průpis denních Záznamů ve stavebním deníku oddě leně
od kaž dého originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničeni originálu stavebního
deníku. Stavební deník musi bý t ulož en tak, aby byl vž dy okamž itě k dispozici objednateli či
jím zmocně néosobě a orgánu státního stavebniho dohledu či jinému orgánu veřejnésprávy.

9.4. Denní záznamy se do stavebního deniku zapisuji tak, ž e se píš i do knihy s očíslovaný mi listy
jednak pevný mi, jednak perforovaný mi pro dva oddě litelné průpisy. Perforované listy se
očíslují shodně s listy pevný mi. Denní záznamy zapisuje oprávně náosoba čitelně v den, kdy
byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti kteréjsou předmě tem zápisu. Ve vš ech
denních záznamech nesmí bý t vynechána volnámísta.

9.5. Zhotovitel se zavazuje na základě ž ádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat
objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

9.6. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či
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a doručit druhéze smluvních stran.
9.7. Objednatel je oprávně n pravidelně kontrolovat stavební deník a k jednotlivý m zápisům

připojit vyjádřeni, kterápovaž uje za nezbytnáa důlež itá, případně napsat svůj pož adavek či
pokyn.

9.8. Objednatel můž e vznést jakékoliv námitky k zápisům a údajům zhotovitele ve stavebním
deníku. Námitky musí bý t vzneseny bez zbytečného odkladu od provedeni zápisu
ve stavebním deníku.

9.9. K pož adavkům objednatele zapsaný m do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3
pracovních dnů nebo nejpozdě ji do objednatelem stanoveného prodlouž eného terminu. Toto
ustanoveni platí I v opačném vztahu tj. zhotovitel - objednatel.

10. STAVENIŠ TĚ A JEHO ZAŘ íZENÍ
10.1. Objednatel protokolárně předázhotoviteli a zhotovitel se zavazuje od objednatele převzít

staveniš tě nejpozdě ji do 5 kalendářních dnů od vý zvy ze strany objednatele, O předání
staveniš tě objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán samostatný písemný
protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž kaž dásmluvní strana obdrž í po
jednom stejnopise, a podepsán oprávně ný mi zástupci obou smluvních stran. Staveniš tě je
vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v této smlouvě .10.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveniš ti čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen
denně odstraň ovat na svénáklady a nebezpečí odpady a nečistoty vznikléz jeho činnosti či
činností třetích osob na staveniš ti, technický mi či jiný mi opatřeními zabraň ovat jejich
pronikání mimo staveniš tě a na pozemní komunikace sousedícími se staveniš tě m. Zhotovitel
se dále zavazuje dodrž ovat pokyny oprávně ný ch třetích osob uvedený ch v této smlouvě . V
rozsahu tohoto závazku zajiš ťuje zhotovitel na své náklady zařízeni staveniš tě , veš kerou
dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytě ž eného, přičemž náklady s
plně ním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

10.3. Zhotovitel bude mit v průbě hu realizace a dokončováni předmě tu díla na staveniš ti vý hradní
odpově dnost za:

a) zajiš tě ní bezpečnosti vš ech osob oprávně ný ch k pohybu na staveniš ti a dalš ích třetích osob
pohybujících se v místech provádě ni předmě tu plně ni dle této smlouvy;b) udrž ováni staveniš tě v uspořádaném stavu za účelem předcházeni vzniku jakékoliv újmy;c) zajiš tě ni veš kerého osvě tleni a zábran potřebný ch pro průbě h provádě ní dila,
bezpečnostních a dopravních opatřeni pro ochranu staveniš tě , materiálů a techniky
vnesený ch zhotovitelem na staveniš tě , jakož i odpově dnost za zajiš tě ni opatření
pro zabezpečeni bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojený mi
s realizací díla a za osazeni připadného dopravního značeni;d) provedeni veš kerý ch odpovídajících úkonů k ochraně ž ivotního prostředí na staveniš ti i mimo
ně a k zabráně ní vzniku š kod znečiš tě nim, hlukem, nebo z jiný ch důvodů vyvolaný ch a
způsobený ch provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladň ování a ekologickou likvidaci
veš kerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s přísluš ný mi právními
předpisy, okamž itý průbě ž ný úklid znečiš tě ný ch přístupový ch komunikaci;e) zajiš tě ni průjezdnosti podél staveniš tě v souvislosti s přilehlý mi pozemními komunikacemi,
které mohou bý t dotčeny provádě ný m dílem.10.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovidáza zabezpečeni staveniš tě dle podmínek
platný ch právních a technícký ch předpisů a této smlouvy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá
za bezpečnost a ochranu zdravi vš ech osob v prostoru staveniš tě a zabezpečí jejich
vybavení ochranný mi pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodrž ovat
bezpečnostní, hygienické, technické a právni předpisy.
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10.5. Zhotovitel zajiš ťuje přípravu staveniš tě , zařízení staveniš tě , včetně zajiš tě ni energií
potřebný ch k provádě ní prací dle této smlouvy, na vlastní účet a nebezpečí a dle vlastnich
potřeb. Zařízeni staveniš tě zhotovitelem taktéž musí bý t v souladu s pož adavky projektové
dokumentace uvedenév této smlouvě a pož adavky objednatele. Zhotovitel v této souvislosti
zajisti v rámci zařízení staveniš tě podmínky ľO vý kon funkce autorského dozoru
technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti 3 ochrany zdraví při práci tak, aby
tyto osoby či jejich oprávně ni zástupci mohli provádě t vý kon svý ch činností vztahující se
k provádě ni díla zhotovitelem dle této smlouvy.

10.6. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit
na staveniš tě jeho zařízeni či prostory se který mkoliv staveniš tě m související jakékoli
reklamní zařízeni, ať již vlastni či ve vlastnictví třetí osoby, kromě povinnépublicity a publicity
předanéobjednatelem.

107. Nejpozdě ji v den předáni díla v souladu s touto smlouvou objednateli musí zhotovitel toto
staveniš tě zcela vyklidit (včetně odstraně ní vš ech zařízeni staveniš tě ze staveniš tě ), provést
závě rečný úklid místa provádě ní stavby včetně stavby samotné (staveniš tě samotného) a
uklizenéa vyklizenéstaveniš tě předat objednateli; o předáni staveniš tě bude sepsán protokol
podepsaný obě ma smluvními stranami, ohledně kterého platí přimě řeně ustanoveni či. 11.
této smlouvy vztahujíci se k předávacímu protokolu. Pozemky a komunikace dotčené
provádě ním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle
podmínek správních povolení a souhlasů, kterése vztahuji k předmě tu díla dle této smlouvy.

ji. PODMíNKY PROVÁ DĚ NÍ DÍLA, DOKONČ ENÍ DÍLA, PŘ EDÁ Ni A PŘ EvZETÍ DíLA

11.1. Kvalita zhotovitelem uskutečně ného předmě tu díla dle této smlouvy musi odpovídat
veš kerý m pož adavkům uvedený ch v platný ch právních a technický ch normách vztahujicich
se k předmě tu díla, zejména dále pak v závazný ch CSN, CSN EN, jakož i v platný ch
technický ch předpisech či pravidlech. Zhotovitel je povinen dodrž et při provádě ní dila
veš keré platné právní předpisy. jakož i vš echny podmínky určené touto smlouvou, jejími
přílohami a dokumenty, kterése vztahují k dílu čije na ně touto smlouvou odkazováno. Dílo
bude provedeno v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a v souladu s právními
a technický mi předpisy souvisejícími Uednáse zejména o provádě cí vyhláš ky ke stavebnímu
zákonu a právní a technické předpisy související). Zhotovitel je povinen zajistit, ž e na
vý robky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanoveni 13 zákona Č .
2211997 Sb., otechnický ch pož adavcích na vý robky a o změ ně a doplně ní ně který ch zákonů,
ve zně ní pozdě jš ích předpisu, bude objednateli, nebo jím určené osobě , nebo k tomu
přísluš nému orgánu, předlož eno zhotovitelem prohláš eni o shodě . Práce a dodávky budou
dále provedeny v souladu s platný mi český mi hygienický mi protipož árními bezpečnostními
předpisy a dalš ími souvisejícími právními a technický mi předpisy a v souladu se vš emi
pož adavky dotčený ch orgánů veřejně správy v rámci stavebních povoleni či jiný ch správních
povolení a souhlasů a v souladu s pož adavky uvedený mi v projektovédokumentaci.

Dilo bude odpovídat nejnově jš ímu stavu techniky, spolehlivosti i funkci, bude prvotřídní
ve vš ech detailech, zabezpečí bezporuchový provoz a bude odpovídat a vyhovovat
pož adovaný m účelům, ke který m bylo zhotoveno podle této smlouvy.

11.2. Pro dílo použ ije zhotovitel jen nové materiály a vý robky nejvyš š í kvality, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při bě ž né údrž bě , zaručena
pož adovaná mechanická pevnost a stabilita, hygienické pož adavky, ochrana zdraví
a ž ivotního prostředí a bezpečnost při už íváni.

11.3. Zhotovitel je povinen při provádě ni díla průbě ž né prově řovat vhodnost projektové
dokumentace a dalš í dokumentace, podle který ch je dle této smlouvy vymezen předmě t
a rozsah díla a podle který ch je povinen dílo včetně dalš í potřebné projektovédokumentace
zhotovit, zejména prově řovati zda jsou v souladu s platný mi právními a technický mi předpisy,
vyhláš kami nařízeními pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím praci, vý konů
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a služ eb na dHe a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentu uvě domitobjednatele ve smyslu ust 5 2594 občanského zákonku Pokud tuto povinnost nesplní,odpovídáza vady díla tím způsobené je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s
platný mi právními a technický mi předpisy, vyhláš kami nařízeními, pravidly, regulacemi a
normami a odpovídáv plném rozsahu rovně ž za dalš í důsledky poruš eni této povinnostívčetně náhrady újmy, která v důsledku opomenuti zhotovitele objednateli event tímto
vznikne Stejný m způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své
dodavatele a poddodavatele) které v souladu s touto smlouvou použ ije ke splně ní svého
závazku dle této smlouvy Projektovou dokumentaci uvedenou v teto smlouvě protokolárněpředáobjednatel zhotoviteli Q uzavření této smlouvy, a to na základě písemného protokolupodepsaného kontaktními osobami obou smluvních stran popřípadě jiný mi pově řený miosobami za kaž dou ze smluvních stran Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentacipřevzít a použ ít ji pouze pro účel uvedený v této smlouvě

11.4. Zhotovitel se zavazuje, ž e zajisti provádě ní díla tak, aby provádě ni díla
a) respektovalo skutečnost stálého provozu na pozemních komunikacích v místě provádě nidila, aby zhotovitel před zahájením jakékoliv části díla dle projektové dokumentacev dostatečném časovém předstihu zajistil podmínky plynulosti a bezpečnosti provozu

na tě chto pozemních komunikacích, a to v úzké součinnosti s Policií CR, obecní policii a
dalš ími dotčený mi subjekty popřipadě s takový mi subjekty, kteréobjednatel urči;

b) koordinoval 5 přísluš ný mi správci inž ený rský ch či jiný ch síti, které se nacházejí v místěprovádě ní díla dle této smlouvy;
c) v co nejmenš í míře omezovalo už íváni místo provádě ní díla vymezeného v Č l. 5. této

smlouvy, veřejný ch prostranství či jiný ch okolních dotčený ch pozemků či staveb;
d) neobtě ž ovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachemvibracemi, exhalacemi a zastíně ním nad míru přimě řenou pomě rům;
e) nemě lo nepříznivý vliv na ž ivotní prostředi, včetně minimalizace negativních vlivů na okoli

vý stavby;
f) bylo zabezpečeno íO činnost kaž dé profese odborný m dozorem zhotovitele, který budegarantovat dodrž ováni chnologícký ch postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpově dnou osobou -autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o vý konu povolání8utorizovaný charchitektů a o vý konu povolání3torizovaný ch inž ený rů a techniků činný ch ve vý stavbě , ve

zně ni pozdě jš ích předpisů. Tento odpově dný dozor zhotovitele Č i autorizovanáosoba se
musí vž dy na vý zvu objednatele Č I osob oprávně ný ch jednat za objednatele ve vě cechtechnický ch prokázat přisluš ný m oprávně ním

11,5. Zhotovitel na sebe přejímázodpově dnost a ručení za š kody způsobené vš emi osobamizúčastně ný mi na provádě ní díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádě ni díla, tzn.
do převzeti dila objednatelem bez vad a nedodě lků bránících řádnému už ívání, stejně tak
za újmy zpü sobenésvou činnosti objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., ž e v případějakéhokoliv naruš eni či poš kozeni majetku (např. objektů, prostranství inž ený rský ch síti) jezhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu na své náklady odstranit a není-li to
mož né, tak finančně uhradit.

11.6. Zhotovitel je povinen v průbě hu realizace díla:

a) zanést do dokumentace skutečného provedení veš keré odchylky a úpravy od navrž enéhotechnického řeš eni díla, ato včetně geodetického zamě řeni. Zhotovitel je povinen nejpozdě jipři přejímacím řízeni předat objednateli 3 tiš tě né vyhotoveni (vž dy i elektronicky na CD či
jiném nosiči digitálních informaci - formát *pdf a *dgn nebo *dwg) projektovédokumentacese zakreslením skutečného provedeni díla a jeho části.

b) po dobu provádě ni díla, až do jeho řádného protokolárního předáni objednateli, O vý š kovéasmě rové body řádně pečovat a odpovídáza jejich přesnost a ochranu proti poš kození.
c) při provádě ní zakrý vaný ch části díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele a technickýdozor investora k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dnů; a v
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případě , ž e objednatel kontrolu provedený ch části díla neprovede, má se za to, ž e se

zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li

zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrý vání částí díla, je povinen na ž ádost

objednatele odkrý t práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupný mi1 na svůj

náklad a nebezpečí a umož nit objednateli kontrolu této části díla.

d) veš kerépráce provádě t v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bliž š ích minimálních

pož adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniš tích, ve zně ni pozdě jš ích

předpisů. Při pracích je nutné dodrž ovat nařízení vlády č. 362/20 05 Sb., o bliž š ích

pož adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracoviš tích s nebezpečím pádu

z vý š ky nebo do hloubky, ve zně ní pozdě jš ích předpisů.

e) veš keré práce bude zhotovitel provádě t v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., který m se

upravuji dalš í pož adavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích

a o zajiš tě ni bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytováni služ eb mimo

pracovně právní vztahy (zákon o zajiš tě ni dalš ích podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci), ve zně ni pozdě jš ích předpisů.

11,7. K předáni díla či jeho části zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení

završ eného v případě , ž e zhotovitel provedl dilo a jeho odpovídající část řádně dle této

smlouvy a předal objednateli rovně ž vš echny pož adované dokumenty dle této smlouvy,

podpisem písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i přísluš nádokumentace

dle čI. 11. odst. 11.10. této smlouvy.

Pro účely této smlouvy platí, ž e dílo jako celek bylo zhotoveno okamž ikem podepsáni (jak ze

strany zhotovitele, tak i ze strany objednatele) předávacího protokolu s jednoznačný m

prohláš ením objednatele, ž e dílo přejímá. Objednatelem podepsaný předávací protokol

nezbavuje zhotovitele odpově dnosti za skrytévady, dílo musí bý t předáno bez zjevný ch vad

a nedodě lků, které by bránily řádnému už ívání. Podmínkou pro převzetí kompletního

a úplného dila v rozsahu dle této smlouvy objednatelem je předáni bankovni záruky za jakost

v souladu s či. 16. odst. 16.5. a odst. 16.6. této smlouvy.

11.8. Předávací protokol musí obsahovat předevš ím předmě t a charakteristiku díla, resp. jeho

částí, místo provedeni dila a zhodnocení jakosti díla a jeho části a dále dokumenty stanovené

touto smlouvou, Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden

obdrž í zhotovitel a dva objednatel. Kaž dý stejnopis bude podepsán obě ma smluvními

stranami či jejich oprávně ný mi zástupci a máprávní silu originálu.

11.9. Dokončení díla a jeho části je zhotovitel povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli,

a to i prostřednictvím kontaktní osoby objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele k předáni

a převzetí dokončeného díla či jeho části v členě ni dle této smlouvy nejméně 7 pracovních

dnů předem, nejpozdě ji vš ak 7 pracovních dnů před lhůtou k dokončení předmě tu plně ni či

jeho části v členě ni dle této smlouvy.

11.10. K zahájeni protokolárního přejímacího řízení dle této smlouvy je zhotovitel povinen předlož it

objednateli zejména:

- stavební deník;

- geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí v listinné podobě v 6 vyhotoveních;

- atesty. certifikáty, materiálováosvě dčeni a prohláš ení o shodě použ itý ch materiálů;

- doklady o provedený ch zkouš kách a mě řeních;

- dokumentaci skutečného provedeni dila a jeho částí (dále též jako „ DSPSU). DSPS bude

předána 3x v listinné podobě , a to v členě ni dle projektové dokumentace uvedené v této

smlouvě , a vž dy i v digitální podobě na CD či jiném nosiči digitálních informací v souladu

s odst. 11.6. písm. a) této smlouvy;

- geodetickézamě ření skutečného stavu díla vč. povrchový ch znaků inž ený rský ch síti v okolí

stavby (situace) na základě nového mě ření zakresleného do dat digitálni technické mapy

mě sta Jihlavy (dále též jako „ DTMM‘). To vš e ve III. třídě přesnosti, ve formátu *dgn V7

(Microstation) a umístě név souřadnicovém systému S-JTSK, a to vš e v listinné podobě v 6

19



J:*:::::?«. :$Y:j‘jf «EXICO • ‘(‘t(Ct

‘ ‘ “ 1 Podlhllnlvfljnáz.Mzlrn— flwbnl
„ Zvý š ení bezpečnosti dopravy v Jihlavě — II. etapa,

Helenin— komunikace a vybudováni chodniků v ul. Háikova
dotační

vyhotoveních a v digitální podobě na CD či jiném nosiči digitálních informací ve formátu *dgn
v 1 vyhotoveni. Data z DTMM zhotovitel získáod objednatele na základě jeho písemné
ž ádosti graficky definující rozsah lokality. Pro zákres skutečného stavu není mož népouž ívat
sdílenébuň ky (Shared Cell), křivky (curve, B-Spline), multičáry (Multiline) a textovéuzly (Text
Node). Toto geodetické zamě řeni bude úředně ově řeno oprávně ný m země mě řičský m
inž ený rem;

- doklady o ekologické likvidaci odpadů včetně druhu a množ ství zlikvidovaného odpadu, a to
v souladu s přísluš ný mi právními předpisy a pož adavky přísluš ného odboru ž ivotního
prostředí;

ostatní doklady pož adované stavebním, speciálními stavebními úřady či jiný mi orgány
veřejnésprávy pro umož ně ní kolaudace stavby.

11.11. V případě , ž e zhotovitel nepředlož í který koliv z dokumentů, podkladů, dokladů a informací
uvedený ch v či. 11. odst. 11.10. této smlouvy, nezapočne se nebo se zastaví bě h přejímacího
řízení, ve kterém se bude pokračovat (pokud bylo zahájeno) až po předlož ení chybě jících
dokumentů, podkladů, dokladů či informací.

11.12. Dilo bude předáváno vsouladu s či. 4. odst. 4.2. této smlouvy, pokud nebude smluvními
stranami dohodnuto jinak. Vztahuje-li se k jaký mkoliv dokumentům, podkladům, dokladům či
informacím předávaný ch zhotovitelem objednateli v rámci přejímacího řízeni dle tohoto
ustanovení práva dle zákona č. 12112000 Sb., o právu autorském, v platném zně ni, poskytuje
zhotovitel objednateli vý hradní, časově a místně neomezenou licenci ke vš em mož nostem
už ití tě chto dě l. Objednatel není povinen takto nabytou licenci využ ít. Tyto díla je pak
objednatel oprávně n neomezeně množ it a poskytovat je jaký mkoliv třetím osobám tak, jak
sám uznáza vhodné. Odmě na za takto poskytnutou licenci je již obsaž ena v ceně díla.

11.13, V případě , ž e se při přejímáni díla či jeho části objednatelem prokáž e, ž eje zhotovitelem
předáváno dílo či jeho část, které mávady nebo nedodě lky bránicí řádnému už íváni není
objednatel povinen předávané dílo či jeho část převzít; totéž právo dílo nepřevzít má
objednatel v případě , kdy zhotovitel nepředáobjednateli veš keré pož adované dokumenty,
podklady, dokumenty či informace v souladu s touto smlouvou. Vadou se pro účely této
smlouvy rozumí odchylka v kvantitě , kvalitě , rozsahu nebo parametrech dila, stanovený ch
touto smlouvou, projektovou dokumentaci, podklad a doklady vš e uvedenév či. 3. odst. 3.1.
této smlouvy a obecně závazný mi právními a technický mi předpisy a normami. Nedodě lkem
se pro účely této smlouvy rozumí nedokončenénebo neprovedenéstavební práce, dodávky,
vý kony nebo služ by oproti rozsahu definovaného předmě tu plně ni dle této smlouvy.
V případě , kdy bude dílo či jeho část předáno a převzato s vadami a nedodě lky nebránící
řádnému už íváni, bude v tomto předávacím protokolu stanovena objednatelem lhůta k jejich
odstraně ní s tím, ž e si objednatel v rámci tohoto odstraň ování vad můž e vymínit dalš í
podmínky k jejich odstraně ní.

11.14. Budou-li při přejímce zjiš tě ny vady nebo nedodě lky bránící řádnému už íváni, je objednatel
oprávně n přejímací řízení ukončit nebo přeruš it s tím, ž e bude v přejímce pokračováno
po odstraně ni zjiš tě né vady nebo nedodě lku. V takovém případě bude s ohledem na počet
či rozsah vad a nedodě lků po opě tovném zahájeni přejímky pokračováno již v započaté
přejímce (přejímacím řízení) nebo bude zahájeno nové přejímací řízení. Pokud objednatel
pro vady nebo nedodě lky bránící řádnému už íváni dílo nepřevezme, opakuje se přejímací
řízení po jejich odstraně ni analogicky dle tohoto čI. 11. této smlouvy.

11.15. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o terminu jejího
konání nejméně 5 kalendářních dnů předem.

12. ZÁ RUKA ZA JAKOST A ZÁ RUČ N1 DOBA

12.1. Zhotovitel odpovídáza úplnost a funkčnost díla, jeho částí a součástí, za jeho kvalitu, která
bude odpovídat této smlouvě , projektové dokumentaci a odkazům na předpisy v ní
uvedený ch, platný m právním a technický m normám, standardům a podminkám vý robců
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a dodavatelů materiálů platný ch v Č eskérepublice v době jeho realizace. Odpovídáza vady,
Jež mádílo či jeho ucelenáčást v době předání a převzetí a veš kerévady, které se projeví
v záruční době . Za vady díla, které se projeví po záruční době , odpovídájen tehdy, pokud
jejich příčinou bylo prokazatelně jeho poruš eni povinnosti.

Zhotovitel v souladu s ustanovením 52619 občanského zákoníku s odkazem na ustanoveni

5 2113 a násl. občanského zákoníku, tedy přejímázáruku za to, ž e dílo jako celek podle této
smlouvy (včetně vš ech jeho změ n), jakož i jeho části, bude bě hem záruční doby dle této

srn louvy:

a) bez jaký chkoliv vad,

b) plně funkční a způsobilé k použ iti a už iti dle primárního účelu díla a jeho částí,

c) splň ovat vš echny pož adavky stanovenétouto smlouvou,

d) mít vlastnosti touto smlouvou vymíně né,

e) splň ovat vš echny pož adavky stanovené platný mi právními předpisy, a bude odpovídat
platný m technický m pravidlům, normám, standardům a jiný m předpisům

f) způsobilék účelu sjednanému dle této smlouvy,

g) nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by sniž ovaly jeho hodnotu, funkčnost nebo
způsobilost k (po)už ití dle této smlouvy.

12.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo a jeho část (veš keré stavební části a dodávky
I zařízení) záruku v délce 60 mě síců ode dne protokolárního předáni díla či jeho části

v členě ni dle této smlouvy včetně vš ech jeho částí a součástí bez vad a nedodě lků bránících
řádnému už íváni a účelu díla samotného. Záruční doba počiná bě ž et od okamž iku
protokolárniho předání díla či jeho části objednateli.

12.3. Objednatel je oprávně n reklamovat v záručni době dle Č l. 12. odst. 12.2 této smlouvy vady
dila u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí bý t popsána vada díla, nebo
alespoň způsob, jaký m se projevuje, a určen nárok objednatele z vady dila, případně
pož adavek na způsob odstraně ni vad dila, a to včetně terminu pro odstraně ní vad díla
zhotovitelem.

12.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozdě ji vš ak do 46 hodin od okamž iku
oznámeni vady dila či jeho části zahájit odstraň ováni vady dila či jeho části, a to i tehdy,
neuznává-li zhotovitel odpově dnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit
v technicky co nejkratš í lhútě . Ph samotném odstraň ováni vad díla je Zhotovitel povinen
postupovat co nejrychleji, nejefektivně ji a s vyvinutím maximálního mož ného úsilí, které lze
pož adovat. Lhůta k odstraně ni konkrétní vady díla bude zhotoviteli odsouhlasena
objednatelem.

12.5. V případě odstraně ní vady dila či jeho části dodáním náhradního plně ní (nahrazením novou
bezvadnou vě ci), bě ž í pro toto náhradní plně ni (vě c) novázáruční doba, a to ode dne
řádného protokolárního dodání a převzetí nového plně ni (vě ci) objednatelem. Záruční doba
je shodnáse záruční dobou uvedenou v či. 12. odst. 12.2 této smlouvy. Podobu od nahláš eni
vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstraně ní vady díla zhotovitelem nebě ž í
záručni doba stirn, ž e doba přeruš eni bě hu záruční doby bude počítána na celédny a bude
brán v úvahu kaž dý započatý kalendářní den. Záruční doba dále nebě ž í po dobu, po kterou
objednatel nemůž e řádně už ívat dílo nebo jeho část pro vady díla, za které odpovídá
zhotovitel.

12.6. Smluvní strany se dohodly, ž e:

a) nezaháji-li zhotovitel odstraň ováni vad dila v terminech dle Č l. 12. odst. 12.4. této smlouvy
anebo

b) neodstraní-li zhotovitel reklamovanévady dila či jeho části ve lhůtě dle Č l. 12. odst. 12.4. této
smlouvy a nebo

c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstraně ni vad dila, ž e vadu
neodstraní a nebo
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d) je-Ji zřejmé, ž e zhotovitel reklamované vady nebo nedodě lky díla či jeho části ve lhůtě
stanovenéobjednatelem přimě řeně die charakteru vad a nedodě lku dila neodstraní,
máobjednatel vedle dalš ích oprávně ní též právo zadat, a to i bez předchozího upozorně ni
zhotovitele, odstraně ni vad a nedodě lků kterékoliv objednatelem určené třetí osobě .
Objednateli v takovém případě vznikávůči zhotoviteli oprávně ni, aby mu zhotovitel zaplatil
částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí.
Tuto částku je vš ak objednatel oprávně n čerpati ze zhotovitelem kterékoliv slož enébankovní
záruky či jiného zajiš ťovacího institutu dle této smlouvy. Nároky objednatele vzniklé vůči
zhotoviteH v důsledku odpově dnosti za vady díla dle občanského zákoniku, a dále nároky
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu, zůstávají nedotčena. V případě , ž e vady díla
odstraní objednatel nebo jím určenátřetí osoba, nemá tato skutečnost vliv na záruku
poskytnutou zhotovitelem dle této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, ž e objednatel mázachovány vůči zhotoviteli vš echny volby mezi
nároky z vad dila (ustanoveni 5 2615 občanského zákoníku s odkazem na 5 2099 a násl.
občanského zákoníku) i po uplatně ní jedné z nich s tím, ž e uplatně ný nárok můž e bez
souhlasu zhotovitele mě nit. Smluvni strany se dále dohodly na vyloučeni účinnosti
ustanovení 5 2618 občanského zákoníku, kterápro jejich závazkový právni vztah založ ený
touto smlouvou neplatí. Místo úpravy ustanoveni 5 2618 občanského zákoniku platí,
ž e objednateli nebude přiznáno právo z vad dila pouze v případě , ž e objednatel neoznámí
vady díla do uplynuti záruční doby. Objednatel je oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky
za jakost díla až do uplynuti záruční doby také na vady, které byly zřejmé před přejímkou
díla, popř. bě hem ni.

12.7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnutézáruky za jakost nezanikají ani odstoupením
kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

12.8. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemnézápisy ve dvojím vyhotoveni.
z nichž jeden stejnopis obdrž í kaž dáze smluvních stran.

13. SANKCE

13.1. V případě , ž e objednatel neuhradí zhotoviteli fakturovanou částku (v případě , ž e jde
o oprávně nou fakturaci) v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve vý š i
0,05 % z neuhrazenéčástky bez DPH za kaž dý i jen započatý den prodlení.

13.2. V případě , ž e zhotovitel nepředá(nedodá) objednateli řádně a včasně originál kterékoliv
bankovní záruky či jiného zajiš ťovacího institutu v souladu s touto smlouvou dle Č l. 16. odst.
16.1. či odst. 16.5. této smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém případu
poruš ení přísluš né povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve vý š i
3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun český ch) za kaž dý byť započatý den prodleni se splně ním
kterékoliv z tě chto povinností samostatně .

13.3, V případě , ž e zhotovitel nesplní svoji povinnost provést řádně a včas dílo v terminu
dokončeni dle této smlouvy, je objednatel oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve vý š i 0,1 % z ceny díla bez DPH za kaž dý
byt‘ započatý den prodleni s plně ním díla.

13.4. V případě , ž e zhotovitel neodstraní vady a/nebo nedodě lky uvedenév předávacím protokolu
o předáni a převzati díla, ato dle Č l. 11. odst. 11.7. této smlouvy, v terminu v tomto protokolu
uvedeném, je objednatel oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve vý š i
1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun český ch) za kaž dou neodstraně nou vadu a kaž dý i
započatý den prodlení.

13.5. V případě , ž e zhotovitel nezahájí odstraně ní nebo neodstraní objednatelem reklamovanou
vadu v terminu dle smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém případu poruš eni
této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve vý š i 0,1 % z ceny díla
bez DPH za kaž dý den prodleni u kaž dévady zvláš ť.
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13.6. V případě , ž e zhotovitel neuklidí nebo nevyklidí staveniš tě , anebo neupraví vš echny plochy
řádně a včas podle ustanovení Č l. 10. odst. 10.7. této smlouvy, je objednatel oprávně n
v kaž dém jednotlivém připadu poruš ení této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvní pokuty ve vý š i 0,05 % z ceny díla bez DPH za kaž dý i započatý den prodleni.

137. V případě , ž e zhotovitel nepředáobjednateli seznam poddodavatelů řádně a včas podle
ustanovení Č l. 8. odst. 8.5. této smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém
případu poruš ení této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve vý š i
0,01 % z ceny dila bez DPH za kaž dý i započatý den prodlení.

13.8. V případě nepředlož ení objednateli kterékoliv platné pojistné smlouvy kdykoliv v průbě hu
stavby, je objednatel oprávně n uplatň ovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve vý š i 5.O00, Kč
(slovy: pě t tisíc korun český ch) za kaž dý byť započatý den prodlení s jejich předlož ením.

13.9. V případě zjiš tě ní poruš eni povinnosti zhotovitele vést řádně stavební deník v souladu s touto
smlouvou je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 10.000,-Kč (slovy:
desettisíc korun český ch) za kaž détakovéporuš eni. V případě zjiš tě ni opě tovného poruš eni
povinnosti vést řádně který koliv stavebni deník, bude mu smluvní pokuta ulož ena
opakovaně .

13,10. Veš kerésmluvní pokuty jsou splatnédo patnácti kalendářních dní od data, kdy byla povinné
straně doručena písemnávý zva k zaplaceni konkrétní smluvní pokuty ze strany oprávně né
strany, a to na účet oprávně néstrany uvedený v písemnévý zvě .

13.11. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno ani omezeno právo
na náhradu š kody. Smluvní strany v této souvislosti vylučuji aplikaci ust. 2050 občanského
zákoníku.

13.12. V připadě . ž e objednateli vznikne zjakéhokoliv ujednáni dle této smlouvy nárok na smluvní
pokutu, náhradu š kody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávně n
započist tuto svou pohledávku vůči kterékoliv pohledávce zhotovitele, a to i nesplatné.

13.13. V případě , ž e závazek provést dílo zanikne před řádný m provedenim díla, nezanikají nároky
na smluvni pokuty či náhradu š kody. pokud vznikly dřívě jš ím poruš ením povinností. Zánik
závazku jeho pozdním plně ním neznamenázánik nároku na smluvní pokutu z prodleni
s plně ním či plně ni z titulu záruky za jakost.

14. ODSTOUPENi OD SMLOUVY

14.1. Smluvní strany se dohodly, ž e mohou odtéto smlouvy odstoupitv případech, kdy to stanovi
zákon nebo tato smlouva. Odstoupeni od smlouvy musí bý t provedeno písemnou formou a je
účinné okamž ikem jeho doručeni druhé smluvní straně . Odstoupením od smlouvy zanikají
práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplně nou část závazku, s vý jimkou nároku
na náhradu š kody vzniklé poruš ením smlouvy, smluvnich ustanovení tý kajicich se volby
práva, řeš eni sporů mezi smluvními stranami ajiný ch ustanoveni, kterépodle projevenévůle
stran nebo vzhledem ke svépovaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, ž e podstatný m poruš ením smlouvy, pro kteréje
objednatel oprávně n odstoupit od této smlouvy, se rozumí zejména:

a) jestliž e zhotovitel po dobu delš í než čtrnáct kalendářnich dni přeruš il práce na provedení díla
a nejednáse o případ přeruš ení provádě ni díla dle Č l. 4. odstavce 4.7 této smlouvy, a nebo

b) jestliž e zhotovitel nezahájil realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí
staveniš tě , ani v dodatečně přimě řenélhůtě stanovenéobjednatelem, a nebo

c) zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo

d) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho částí, na základě kterépřevedl,
resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního
vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu, a nebo
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e) zhotovitel poruš il ně kterou ze svý ch povinnosti uvedený ch v Č l. 11. této smlouvy, a nebof) probíhá-ii vůči majetku zhotovitele insolvenčni řízeni, v ně mž bylo vydáno rozhodnutío úpadku nebo je-li insolvenčni návrh zamítnut pro nedostatek majetku, a nebog) jestliž e zhotovitel řádně a včas neprokáž e trvání platnéa účinné pojistnésmlouvy dle či. 17.této smlouvy či jinak poruš í ustanoveni Č l. 17. této smlouvy, a nebo
h) jestliž e zhotovitel neposkytne opakovaně objednateli součinnost dle Č l. 7. této smlouvy,a nebo

) jestliž e zhotovitel nehradí platby svý m poddodavatelům v terminu jejich splatnosti.
14.3. Objednatel je oprávně n odstoupit od smlouvy či omezit předmě t plně n! v případě . ž enastanou jiné skutečnosti bránici realizaci díla v daném termínu či rozsahu, a to kdykolivv průbě hu platnosti a účinnosti této smlouvy.
14.4. V případě odstoupeni od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvnístrany nejpozdě ji do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupeni od smlouvyinventarizaci veš kerý ch vzájemný ch plně ní dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupeniod smlouvy. Závě rem této inventarizace bude vyčíslení:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedeni díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli;b) částky ceny vě ci, které zhotovitel k provedeni díla účelně opatřil a které se staly k datuúčinnosti odstoupeni od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy,kdy za základ vý počtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele podanédo zadávacího řízení.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případný chpřisluš enstvi, nejpozdě ji do třiceti dnů ode dne doručení písemnévý zvy oprávně nésmluvnístrany k úhradě .

Smluvní strany se dohodly, ž e maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatitzhotoviteli za část díla provedenému k datu účinnosti odstoupeni, bude odpovídat ceněza provedeni díla, popř. jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupeni zhotovitelemprovedenému. Jednáse o takovou maximální částku, kterou zhotovitel objednateli prokáž e.Zhotovitel je povinen za tímto účelem umož nit objednateli dostatečně přezkoumat veš kerézáznamy, účetnictví, přijatéfaktury — daň ovédoklady a dalš í dokumenty vztahující se k dilua jeho realizaci.

14.5. Po obdrž ení oznámeni o odstoupení od této smlouvy musí zhotovitel buď okamž itě , nebonejpozdě ji k datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy:
a) přestat se vš emi dalš ími pracemi na díle, vyjma tě ch prací, které objednatel eventuálněv oznámeni o odstoupení od smlouvy stanovil provést za účelem ochrany již provedenéčástidíla nebo prací pož adovaný ch k zanecháni staveniš tě v čistém a bezpečném stavu;b) odstranit vš echna (zejména montáž ní) zařízeni ze staveniš tě , odvolat personál zhotoviteleze staveniš tě , odstranit ze staveniš tě vš echny zbytky, nečistoty a odpad vš eho druhua opustit celéstaveniš tě v uklizeném a v bezpečném stavu;c) vypracovat soupis vš ech prací, vý konů, dodávek, které realizoval do ukončení smlouvy,včetně jejich základního popisu a informaci o tom, kde se případně nacházejí a vjakémjsoustavu dokončenosti, a tento soupis předat objednateli;d) Kromě toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby objednatelem uvedenév předchozím odst. 14.4. této smlouvy, zavazuje:

(i) předat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne účinností odstoupeníod smlouvy,

(ii) v rozsahu z právního hlediska mož ném převede na objednatele vš echna práva, nabý vacítituly a benefity zhotovitele k dílu (a k jeho už ívání) a k vě cem ke dní účinnosti odstoupení
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od smlouvy, a pokud o to objednatel pož ádá, převede na ně j smlouvy uzavřené mezi
zhotovitelem a poddodavateli,

(iii) předá objednateli vš echny vý kresy, specifĺkace a ostatní dokumentaci, vypracovanou

v souvislosti s dilem zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data účinnosti odstoupeni

od smlouvy, zhotovitel v této souvislosti poskytuje objednateli časově a mistně
neomezenou licenci k tě mto dokumentům s tím, ž e objednatel je oprávně n tyto
neomezeně množ it a disponovat s nimi tak, jak uznáza vhodné. Objednatel není povinen
takto nabytou licenci využ ít. Uplata za tuto licenci je již obsaž ena v částce za provedené
přísluš néčásti díla.

14.6. Nejdříve po řádném ukončení činnosti zhotovitele dle odst. 14.5, této smlouvy a vyrovnáni
vzájemný ch plně ni dle odst. 14.4. této smlouvy, je objednatel povinen vrátit zhotoviteli dosud
nečerpané a nevrácené bankovní záruky, které obdrž el od zhotovitele ve spojitosti s touto
smlouvou. V případě předáni již realizované části díla bude nadále uplatň ována bankovní
záruka za jakost v pomě ru odpovídající převzaté části díla.

14.7. V případě ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy máobjednatel právo dokončit dílo
sám nebo za pomoci třetích osob, aniž by nesla z tohoto vůči zhotoviteli jakékoliv následky
nebo jakoukoliv odpově dnost anebo by byla dotčena jinájeho práva či opravné prostředky.

15. NEBEZPEČ Í Š KODY NA VĚ CI A PŘ ECHOD VLASTNICKÉ HO PRÁ VA

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniš tě do řádného předáni díla či jeho ucelené části
díla v souladu s touto smlouvou objednateli a řádného odevzdání staveniš tě objednateli dle
této smlouvy nebezpečí š kody a jiné nebezpečí na:

a) díle a vš ech jeho zhotovovaný ch, obnovovaný ch, upravovaný ch a jiný ch částech,
b) plochách, připadně objektech, umistě ný ch na staveniš ti a na okolních pozemcích, či pod

staveniš tě m nebo tě mito pozemky, a to do doby řádného předáni díla jako celku a řádného
odevzdáni staveniš tě zpě t objednateli, pokud nebude v jednotlivý ch případech písemně
dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla či jeho části objednateli
nebezpečí š kody vyvolané použ itím vě cí, přistrojů, strojů a zařízení jím opatřený mi

k provedeni díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součásti či
přísluš enstvím díla, a kterájsou či byly použ ity k provedeni dila, který mi jsou zejména:

a) zařízení staveniš tě provozního, vý robního či sociálniho charakteru, anebo
b) pomocnéstavební konstrukce vš eho druhu nutnéči použ ité k provedení díla či jeho části

(např. podpě rnékonstrukce, leš ení), a nebo
c) ostatní provizorní či jinékonstrukce a objekty použ ité při provádě ní dila či jeho části.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí š kody a jinánebezpečí na vš ech vě cech, kterézhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelem provedeni díla či jeho části, a to od okamž iku jejich převzetí
(opatření) do doby řádného protokolárního předáni díla, popř. u vě ci, které je zhotovitel
povinen vrátit, do doby jejich vráceni. Zhotovitel rovně ž odpovídá objednateli ve smyslu
přísluš ný ch ustanoveni občanského zákoníku za š kodu způsobenou jeho činnosti
v souvislosti s plně ním dila dle této smlouvy.

15.4. Objednatelje od počátku vlastníkem zhotovovaného díla, jeho části a součástí a vš ech vě cí,
kterézhotovitel opatřil k provedeni díla, a to od okamž iku:(i) jejich zabudování do díla nebo
(H) kdy byla objednatelem provedena platba za takovévě ci anebo (iii) dnem, kdy takovévě ci
určenék zabudování do díla byly dodány na místo realizace díla, podle toho, kteráz tě chto
situací (i), (ii) nebo (iii) nastane dříve. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se vš emi
poddodavateli toto ujednáni respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabý vat, a
nesmí sjednat vý hradu ve smyslu ustanovení 2132 a násl. občanského zákoníku ani jinou
podobnou vý hradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splně ni této povinnosti
zhotovitele a případný ch peně ž itý ch nároků objednatele vzniklý ch v souvislosti s poruš ením
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poruš ení tohoto ustanoveni je objednatel oprávně n již bez dalš ího odstoupit od této smlouvy.
15.5. Veš kerévě ci, podklady a dalš í doklady, kterébyly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly

se součástí dila, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou
oprávně nou k jejich zpě tnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto vě ci, podklady
či ostatní doklady vrátit na vý zvu objednatele, a to nejpozdě ji ke dni řádného předání díla, s
vý jimkou tě ch, kteréprokazatelně a oprávně ně spotřeboval k naplně ni svý ch závazků z této
smlouvy.

16. ZAJIŠ TĚ NÍ ZÁ VAZKŮ ZHOTOVITELE BANKOVNÍMI ZÁ RUKAMI16.1, Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla
ve vý š i 2 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podanénabídce
zhotovitele na plně ní veřejnézakázky, na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato
smlouva s platností na celou dobu provádě ní díla. Z této bankovní záruky musí vyplý vat
právo objednatele čerpat finanční prostředky v připadě , ž e bě hem provádě ní díla nesplní
zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost vyplý vající z této smlouvy a objednateli v souvislosti
s takový m poruš ením vznikne právo na zaplaceni peně ž ité částky od zhotovitele nebo
v případě , kdy objednateli vznikne z této smlouvy právo na zaplaceni smluvní pokuty.

16.2. Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku se zavazuje
předlož it zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozdě ji do 30 kalendářních dnů ode dne
předání a převzetí staveniš tě . Bankovní záruka za řádné provedeni díla bude uvolně na a
vrácena zpě t zhotoviteli nebo bance, kterávydala bankovní záruku, po podpisu předávacího
protokolu o předáni a převzetí kompletního a úplného díla dle této smlouvy objednatelem, a
to do 7 kalendářních dnů na základě písemnévý zvy zhotovitele zaslanéobjednateli.

16.3. Bankovní záruka za provedení díla musí zajiš ťovat splně ní povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy, zejména:

- povinnost udrž ovat záruku za provedení díla stanovený m způsobem;- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy;- povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu š kody, kterávznikne objednateli z důvodu
poruš ení povinnosti na straně zhotovitele:
povinnost udrž ovat pojiš tě ní v souladu se smlouvou o dílo dle ustanovení čI. 17. této smlouvy;

- povinnost provádě t dílo řádně , za podmínek sjednaný ch smlouvou o dilo, kdy za poruš eni
povinnosti řádné provádě t dílo v souladu se smlouvou se považ uje zejména poruš eni
povinností zhotovitele, které opravň uje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo bez ohledu
na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využ il či nikoliv;- povinnost odstranit vadu (poš kozeni) dle podmínek této smlouvy o dílo a povinnost uspokojit
dalš í nároky objednatele z titulu odpově dnosti za vady v souladu s touto smlouvou o dilo.

16.4. Objednatel je oprávně n čerpat peně ž ní prostředky z bankovní záruky za provedeni díla vž dy
v plném rozsahu (tj. až do vý š e uvedené v bankovní záruce). V případě celého vyčerpáni
peně ž ní částky uvedenév této bankovní záruce je zhotovitel povinen poskytnout objednateli
novou bankovní záruku tak, aby splnil povinnost udrž ovat bankovní záruku za provedení díla
v souladu s touto smlouvou. Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplní, je objednatel oprávně n
od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávně n čerpat peně ž ní prostředky z bankovní
záruky kdykoliv v době platnosti a účinnosti této smlouvy v případě , ž e bě hem provádě ní díla
nesplní zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost vyplý vající z této smlouvy a objednateli
v souvislosti s takový m poruš ením vznikne právo na zaplaceni peně ž itéčástky od zhotovitele
nebo v případě , kdy objednateli vznikne z této smlouvy právo na zaplaceni smluvní pokuty.
Právo zhotovitele na odš kodně ni od objednatele v případě , kdy se následně , po čerpáni
záruky prokáž e, ž e objednatel záruku čerpal neoprávně ně , tim není dotčeno. Z bankovní
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záruky za provedeni díla dle této smlouvy je objednatel oprávně n čerpat i případné smluvní
pokuty z důvodu neplně ní kteChkOliV povinností zhotovitele, ke ktem se v rámci této
smlouvy zavázal.

16.5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dalš i bankovní záruku k zajiš tě ni závazků
Zhotovitele na poskytnUtI záruky za jakost a za odstraně ní vad a nedodě lk1 ve smyslu

2029 a násl. občanského zákoníku ve vý š i 2% z nabídkovéceny zhotovitele bez DPH
uvedenév podanénabídce zhotovitele na plně ni veřejnézakázky, na základě jejichž
vý sledků je uzavirána tato smlouva s platnosti nejméně na dobu 60 kalendářních mě síců
ode dne podpisu předávacího protokolu8rnenajicíh0 převzetí kompletního a úplného díla
objednatelem (viz či. 11 odst. 11.7. této smlouvy). Tuto bankovní záruku můž e po předchozí
písemnédohodě zhotovitel s objednatelem nahradit jiný m zajiš ťovacim institutem) avš ak ve
stejné hodnotě a rež imu, jako je bankovní záruka v tomto ustanoveni uvedená. Z této
bankovní záruky či jiného zajiš ťovacího institutu musí vyplý vat právo objednatele čerpat
nančflí prostředky v případě . ž e bě hem záruční doby zhotovitel nenastoupí k odstraně ní
larnovaný vad, neodstraní případné reklamovanévady zjiš tě né bě hem záruční doby a
objednateli v souvislosti s takový m poruš ením vznikne právo na zaplaceni peně ž ité částky
od zhotovitele nebo v případě kdy objednateli vznikne v souvislosti s takový m poruš ením
povinností zhotovitele nárok na smluvní pokutu. Tato bankovni záruka bude zhotoviteli
vrácena po uplynutí záruční doby uvedenév této smlouvě do 15 kalendářních dnů od jeho
písemnévý zvy objednateli. Z bankovní záruky z poskytnutézáruky za jakost dle této smlouvy
je objednatel oprávně n čerpat i případné smluvní pokuty z důvodu neplně ni kteChkoliv
povinnosti zhotovitele ke který m se v rámci této smlouvy zavázal.

16.6. Bankovní záruku nebo jiný zajiš ťovací institut podle předchozího odstavce tohoto článku
bude vystaven ve zně ni předem písemně odsouhlaseném objednatelem
předlož í zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozdě ji v den zahájeni přejímacího a
předávacího řízeni ke kompletnímu a úplnému dílu. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku či
jiný zajiš ťovací institut ve sjednané vý š i a ve sjednané lhůtě nepředlož í pak dílo není
dokončeno a objednatel máprávo odmítnout jeho převzetí. Současně máobjednatel právo
pož adovat na zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty za nesplně ni této povinnosti předat
bankovní záruku či jiný zajiš ťovací institut v souladu s touto smlouvou.

16.7. Bankovní záruky dle Č l. 16. odst. ie.i. této smlouvy, případně dle Č l. 16. odst. 16.5. této
smlouvy, pokud se nebude jednat o jiný zajiš ťovací instut, musí bý t vydány bankou, která
má bankovní licenci udě lenou Č eskou národní bankou 8 musí bý t neodvolatelné
bezpodmíneČ vyplatitelné na pni pož ádáni a bez toho, aby banka zkoumala důvody
pož adovaného čerpání.

16.8. V případě prodleni zhotovitele s provedením díla v terminu dokončení dle této smlouvy (viz
či. 4 odst. 4.1. této smlouvy), případně prodlouž eni takového termínu písemný m dodatkem
k této smlouvě , nebo v případě prodlouž ení záruční doby z důvodú, které nelze přičíst
objednateli je zhotovitel povinen prodlouž it na své náklady přísluš nou bankovní záruku
(nebo zajistit vydáni novébankovní záruky) tak, aby odpovídala této smlouvě .

16.9. Veš kerénáklady spojenés bankovními zárukami, případně jiný m zajiš ťovacím institutem, dle
tohoto či. 16. a s jejich obstaráním hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně za dílo.

16.10. Smluvní strany se dohodly, ž e veš kerápráva a povinnosti plynoucí z bankovních záruk
dle tohoto Č l. 16. se budou řídit český m právním řádem, a v rámci této volby práva
0čanský m zákoníkem.

17. EQTENI

17.1. Zhotovitel prohlaš uje Ž C máuzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmě tem je pojiš tě ní
odpově dnosti za š kodu jím způsobenou třetí osobě při vý konu nebo v souvislosti s vý konem
jeho činnosti ztéto smlouvy vyplý vající, a to s pojistný m plně ním ve vý š i minimálně
5.000.000 Kč (slovy: pě t milió nů korun český ch).
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172 Zhotovitel prohlaš uje ze ma uzavrenou pojistnou smlouvou pro pripad pojistne udalosti
souvisejici s provádě ním dila (stavebně montáž ní pojiš tě ní — tzv. contractors sil risk
insurance), a to zejména a v rozsahu pojiš tě ní dodávek a práce (plně ní) zhotovitele dle této
smlouvy proti obvyklý m rizikům jako jsou zejména krádež , ž ivelnápohroma, poš kození nebo
zničení, a to jak na staveniš ti, tak i v místech, kde jsou jednotlivévě ci a zařízeni, kterétvoři
předmě t díla uskladně ny či montovány ve vý š i minimálně 5.000.000 Kč (slovy: pě t milió nů
korun český ch).

17.3. Zhotovitel předápři předání a převzetí staveniš tě objednateli kopie platný ch a účinný ch
pojistný ch smluv dle odst. 17.1. a odst. 17.2 této smlouvy.

17.4. Při nedodrž eni povinnosti uvedené v Č l. 17. odst. 17.3. bude objednatelem považ ováno
za neposkytnuti nezbytnésoučinnosti se vš emi důsledky vyplý vajícími ze zákona o zadávání
veřejný ch zakázek a této smlouvy.

17.5. Zhotovitelje povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy udrž ovat na svůj náklad
a nebezpečí pojiš tě ní dle odstavců 17.1. a 17.2. tohoto Č l. 17. této smlouvy v platnosti a
účinnosti a je povinen takovou skutečnost prokázat obratem objednateli na jeho vyž ádáni.

18. SPOLEČ NÁ USTANOVENI

18.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno ně co jiného, vztahuji se na ně
přísluš náustanoveni Č l. 18. této smlouvy.

18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, ž e jakákoliv peně ž itáplně ni dle smlouvy jsou řádně a včas
splně na, pokud byla přísluš náčástka odepsána z účtu povinné strany ve prospě ch účtu
oprávně nésmluvni strany (vě řitele) nejpozdě ji v poslední den splatnosti.

18.3. Není-li touto smlouvou stanoveno vý slovně ně co jiného, lze tuto smlouvu mě nit, doplň ovat a
upřesň ovat pouze oboustranně odsouhlasený mi, písemný mi a průbě ž ně (vzestupně )
číslovaný mi dodatky, podepsaný mi oprávně ný mi zástupci obou smluvních stran na jedné
listině .

18.4. Smluvní strany se dle 8a zákona č.9911963 Sb., občanský soudni řád, v platném zně ni,
dohodly, ž e k řeš ení připadný ch sporů mezi smluvními stranami plynoucích z této smlouvy
je přísluš ný m soudem soud, jehož místní přísluš nost se řídí obecný m soudem objednatele.

18.5. Tato smlouva a veš keré právní vztahy založ ené touto smlouvou nebo z ni vzniklé se řídí
přisluš ný mi ustanoveními občanského zákoníku.

Toto ustanoveni odst. 18.5. trvái po ukončeni nebo zániku této smlouvy.

18.6. Doručování písemnékorespondence v souvislosti s realizaci díla je mož no realizovat:

ve vě cech technický ch vztahujících se k dílu i formou e-mailové komunikace, a to
prostřednictvím kontaktních osob smluvních stran uvedený ch v této smlouvě . Smluvní strany
si navzájem sdě lí kontaktní údaje svý ch kontaktních osob a dále oprávně ný ch třetích osob
nejpozdě ji při předáni staveniš tě v souladu s touto smlouvou;

přednostně prostřednictvím datovéschránky — u originálů dokumentů, kterébyly vyhotoveny
v papírové podobě , musí bý t vyhotovena konverze a musí bý t už ity zaručenéelektronické
podpisy;

prostřednictvím drž itele poš tovní licence;

prostřednictvím osoby, kteráprovádí přepravu zásilek (kurý rní služ ba);

předáním přisluš ný ch písemností prostřednictvím kontaktních osob, a to na staveniš ti díla, a
to oproti podpisu na předávacím protokolu vztahující se k této písemnosti;

osobním předáním v místě sídel smluvních stran.
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Pokud je počátek bě hu určité lhůty sjednané v této smlouvě vázán na okamž ik doručení
plsemnostl povazuje se v pripade ž e si adresat zasilku nevyzvedl treti den od ulož eni
doporučenézásilky s oznámením nebo vý zvou u přísluš ného drž itele poš tovní licence za den
doručeni. Toto ustanoveni se adekvátně uplatní i v případě doručování dokumentů
prostřednictvím datový ch schránek smluvních stran, kdy se má dokument za doručený
do datovéschránky třetí den ode dne odeslání přísluš ného dokumentu druhésmluvni straně
nepřihlásila-li se přísluš násmluvní strana do své datovéschránky dříve.

18.7. V připadě , ž e ně které ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinný m,
nevymahatelný m Č neplatný m zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná,
vymahatelná a platná. Smluvní strany se zavazují, ž e namísto takového neúčinného,
nevymahatelného Č I neplatného ustanoveni platí přimě řeně úprava, které se bude tomuto
ustanovení z hlediska vě cného obsahu, účelu a hospodářského vý sledku nejvíce přibliž ovat
tornu, co obě strany zamý š lely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamý š let chtě ly.

18.8. V rámci předmě tu plně ní se zhotovitel taktéž zavazuje k tě mto následujícím činnostem:

a) zhotovitel je dle 5 2e) zákona č. 32012001 Sb., o finanční kontrole, v platném zně ní,
popřípadě bude-li tento právní předpis nahrazen nový m právním předpisem tak tímto nový m
právním předpisem osobou povinnou spolupůsobit při vý konu finanční kontroly.

b) zhotovitel je povinen vzhledem k tornu, ž e předmě t plně ní můž e bý t financován
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) plnit tyto povinnosti:

(i) poskytnout objednateli na jeho písemnou ž ádost veš keré doklady související
s provádě ním předmě tu plně ní, které si mohou vyž ádat kontrolní orgány ]ROP a dalš í
oprávně nésubjekty,

(Ii) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů
tý kajici se plně ni této Smlouvy orgánům provádě jícím audit nebo kontrolu předmě tu plně ni
a umož nit jím vstup do svý ch objektů, ve který ch se předmě t smlouvy realizuje,

(iii) uchovávat veš kerou dokumentaci související s předmě tem této Smlouvy, ato do 31. 12.
2030,

(iv) dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2030 poskytovat pož adovanéinformace a
dokumentaci související s realizaci předmě tu plně ni zamě stnancům nebo zmocně ncům
pově řený ch orgánů (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského účetního
dvora, Nejvyš š ího kontrolního úřadu, přísluš ného orgánu finanční správy a dalš ích
oprávně ný ch orgánů státní správy) a je povinen vytvořit vý š e uvedený m osobám
podmínky k provedeni kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout Jim
při provádě ni kontroly součinnost.

19. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENI

ig.i. Tato smlouva podléhápovinnosti uveřejně ni dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném zně ní (dále též jako „ zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí
s uveřejně ním této smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ní této smlouvy
v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

19.2. Platnost této smlouvy nabý vádnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti
tato smlouva nastává dnem jejího zveřejně ni v registru smluv v souladu se zákonem
o registru smluv.

19.3. Smluvní strany se zavazuji, ž e veš keré případné spory vzniklé z této smlouvy budou řeš it
vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě , bude místně přísluš ný m soudem k řeš eni sporů
vyplý vajících z této smlouvy místně přísluš ný soud objednatele, a to v souladu s ust. 5 89a
zákona č. 99/1 963 Sb., občanský soudni řád, v platném zně ni.

19.4. Dojde-li v průbě hu smluvního vztahu k zániku ně které ze smluvních stran,
popřípadě v přemě ně subjektu této smluvní strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva
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a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

195. Smluvní strany se dohodly, ž e zhotovitel není oprávně n převést svoje práva a povinnosti
z této smlouvy vyplý vajici, ani svoje pohledávky vůči objednateli vzniklév souvislosti s touto
smlouvou, na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Smluvni strany
se dohodly, ž e objednatel je oprávně n provést kdykoli zápočet svý ch i nesplatný ch
pohledávek proti jaký mkoli pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

19.6. Smluvní strany konstatují, ž e tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech z nichž
objednatel obdrž í tři vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotovení. Kaž dý stejnopis máprávní silu
originálu.

19.7. Smluvní strany prohlaš ují, ž e vš em informacím, terminům, použ itý m zkratkám a svý m
právem a povinnostem v této smlouvě uvedený ch rozumí a takto je berou na vě domi a budou
se jimi řídit a respektovat je. Bude-Ii jakékoliv ustanovení této smlouvy nevymahatelné či
dojde k jaký mkoliv nesrovnalostem stran vý kladu, bude tento rozpor řeš en vzájemnou
dohodou obou smluvních stran a smluvní strany se zavazují, ž e následně uzavřou dodatek
k této smlouvě , který uvedený rozpor odstraní.

19.8. Smluvní strany si v souladu s ust. 5 630 občanského zákoníku a rozdílně oproti úpravě
uvedené v 5 629 odst. 1 občanského zákoniku stanovují pro své práva a povinnosti
vyplý vající z této smlouvy promlčecí lhůtu v délce 15 let, a to od okamž iku, kdy přísluš né
právo mohlo bý t uplatně no poprvé.

ig,. Ukončením platnosti či účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanoveni smlouvy nároků
z odpově dnosti za š kodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením
účinnosti této smlouvy, a dále též jakékoliv dalš í ustanoveni a nároky, z jejichž povahy
vyplý vá, ž e mají trvat i po zániku platnosti či účinnosti této smlouvy.

19.10. Smluvní strany se dohodly, ž e v případě zániku právního vztahu založ eného touto smlouvou
zůstávaji v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, zjejichž povahy vyplý vá, ž e mají zůstat
nedotčena zánikem právního vztahu založ eného touto smlouvou.

19.11. Obě smluvní strany potvrzuji autentičnost této smlouvy a prohlaš uji, ž e si smlouvu přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, ž e smlouva byla sepsána na základě pravdivý ch údajů, z jejich
pravé a svobodné vůle a nikoliv za jednostranně nevý hodný ch podmínek a obsahu plně
porozumě ly. Prohlaš ují, ž e obsah této smlouvy v nich nevyvolá ž ádné pochybnosti ani
neumož ň uje dvojí vý klad, což stvrzuji svý m podpisem, resp. podpisem svého oprávně ného
zástupce.

19.12. Práva a povinnosti neupravenétouto smlouvou se řídí přísluš ný mi ustanoveními občanského
zákoníku. Smluvní strany vedle dalš ích v této smlouvě vyloučený ch ustanovení též vylučují
aplikaci ustanovení 5 557, 51740 odst. 3 a 51751 občanského zákoníku.

v.4Ý dne V dne:

VEJTASA, so,

Za objednatele

Vejtasa, s.r.o. Statutární mě sto Jihlav

Luboš Vejtasa, jednatel MgA. Karolina Koubová, pri

zhotovitele
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