
MHMPXPFXPOGN

kontrolní číslo: P21V00191904

4Stejnopis Č.:.

Hlavní město Praha

CETUS PLUS, a.s.

SMLOUVA O DÍLO
Stavba č. 40741 TV Zahradní město,

etapa 0006 Zabezpečeni svahu Chaloupky

ZHOTOVITEL STAVBY

číslo smlouvy objednatele: D11721/08/007053/2021 

číslo smlouvy zhotovitele: 2021/180/Chaloupky

Stránka 1 z 24



Stavba č. 40741 TV Zahradní město, etapa 0006 Zabezpečeni svahů Chaloupky

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01 

00064581

CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

se sídlem:

ICO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu: 
zastoupené: Ing. Ivem Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu 

hlavního města Prahy 

dále jen jako „Objednatel"

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDl / TDS):

Ing. Pavel Poloprudský

Štěpařská 22,152 00 Praha 5 - Hlubočepy

49670859

dále jen jako „Příkazník"

se sídlem:

IČO:

na straně jedné

a

CETUS PLUS.

společnost vedená u obchodního soudu v Praze pod sp. zn. B oddílu číslo

a.s.

6931

Plzeňská 181/183, 150 00 Praha 5

26419823

CZ26419823

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Karlem Muzikou, ředitel a základě plné moci 

dále jen jako „Zhotovitel"

na straně druhé

zastoupená:
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Stavba č. 4074] TV Zahradní místo, etapa 0006 Zabezpečení svahů Chaloupky

tuto

SMLOUVU O DII O

k provedeni stavby £ 40741 TV Zahradní město, 

etapa 0006 Zabezpečení svahů Chaloupky

ve smyslu ustanoveni § Z5S6 a násl. zákona č. 89/2072 Sb., občanského zákoníku 

dále jen jako „Smlouva*'

ČÁST I. OBECNÁ UJEDNÁNÍ

ÚČEL A PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY 

Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je provedení Stavby č. 40741 TV Zahradní město, etapa 0006 
Zabezpečení svahů Chaloupky

Právní režim Smlouvy a výklad jejich ustanoveni

Smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník"), jakožto smlouva 
o dílo na zhotovení, údržbu, opravu či úpravu stavby nebo její části (etapy).

1.3. Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádřeni jednotlivých ujednání. K úmyslu 
jednajícího lze přihlédnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. K tomu, co 
předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, se v takovém případě nepřihlíží. Teprve 
v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádřeni jednotlivých ujednání Smlouvy se 
použijí ostatní pravidla výkladu právních norem, přičemž v takovém případě se k tomu, co 
předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, přihlíží.

Komunikace mezi Smluvními stranami a doručováni 

Vzájemná komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.

Nestanoví-li Smlouva výslovné jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami 
písemné. Veškerá oznámeni, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna vůči druhé 
Smluvní straně zásadně písemně, ledaže prokazatelné hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém 
případě lze provést oznámení, souhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, 
nejpozději však následující pracovní den.

Písemnosti se považuji za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení 
odmítne či jinak znemožní.

1.7. Adresou pro doručování písemnosti Objednateli je:

a) adresa datové schránky: 48ia97h;

b) e-mailová adresa: posta@praha.eu;

c) poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2,110 01 Praha 1.

1.8, Adresou pro doručování písemností Zhotoviteli je: 
a) adresa datové schránky: 6w6ddn8

1.

1.1.

1.2.

1.4.

1.5.

1.6.
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Stavba i 4Ú74I IV Zahradní město, etapa 0tK)6 Zabezpečeni svahů Chaloupky

e-mailová adresa: cetusplus@cetusplus.cz ; nebo jana.koutecka&cetusplus.cz 
poštovní adresa: Šárecká 2503/15a, Dejvice, Praha 6,160 00.

b)
c)

rámci ČeskéZhotovitel je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručováni písemnosti pouze v 
republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena Objednateli nejméně 10 dnů před

1.9.

její změnou.

JEDNÁNÍ před uzavřením smlouvy a závazné podklady

Identifikace zadávacího řizení

Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu číslo INV/MZ/0008/21 ve 
smyslu ustanoveni § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném 
ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen jako „ZZVZ") s názvem „Stavba č. 40741 TV 
Zahradní město, etapa 0006 Zabezpečení svahů Chaloupky", a rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele č. j. MHMP 526631/2021 ze dne 20.4.2021.

Závazné podklady pro uzavřeni Smlouvy

Závaznými podklady pro uzavřeni této Smlouvy a provedeni jejího předmětu (dále jen jako 
„Závazné podklady") jsou, a to s vzestupným pořadím významností:

zadávací podmínky Veřejné zakázky včetně návrhu smlouvy o dílo; 

nabídka Zhotovitele podaná do Veřejné zakázky;

oznámeni rozhodnutí o výběru dodavatele Č. j. MHMP 526631/2021 ze dne 20.4.2021; 

provedeni nutných zabezpečovacích prací, spočívajících v odstranění havarijního 
stavu částí staveb č. j. P10-056341/2013 ze dne 15. 5. 2013, které vydala městská část 
Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, se sídlem Vršovická 68, 101 38 
Praha 10;

projektová dokumentace pro prováděni stavby zpracovaná společností 
PRAGOPROJEKT, a.s. se sídlem KRyšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO 45272387, 
z 12/2019 (dále jen jako „Projektová dokumentace''); a

soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný společností PRAGOPROJEKT, 
se sídlem K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4, IČO 45272387, z 04/2020 (dále jen jako 

„Soupis s výkazem výTněr").

Zhotovitel od Objednatele při uzavřeni této Smlouvy převzal Projektovou dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
Projektové dokumentace nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uzavřeni této Smlouvy a 
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to ve 
smyslu ustanoveni § 2594 občanského zákoníku. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
Objednatele za správnost předané Projektové dokumentace.

2.

2.1.

2.2.

a)

b)

c)

d)

e)

0
a.s.

2.3.

Stránka 4 z 24

mailto:cetusplus@cetusplus.cz


Stavba č. 40741 TV Zahradní město, etapa 0006 Zabezpečení svahů Chaloupky

ČÁST II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Stavba

2.1. Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou:

číslo stavby: 40741

název stavby: TV Zahradní město

číslo etapy: 0006

název etapy: Zabezpečení svahů Chaloupky

Přikaznik pro výkon inženýrské a další činnosti

Přikazníkem Stavby je Ing. Pavel Poloprudský, se sídlem Štěpařská 22, 152 00 Praha 5 
Hlubočepy (dále jen jako „Přikaznik").

Přikaznik vykonává inženýrskou a další činnost za Objednatele.

Přikaznik vykonává činnost na základě objednávky č. INV/OB/1077/21 ze dne 26.3. 2021

Projektant pro výkon autorského dozoru

Autorem Projektové dokumentace je PRAGOPROJEKT, a.s. se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 
54 Praha 4, IČO 45272387 (dále jen jako „Projektant").

Projektant vykonává autorský dozor.

Projektant vykonává činnost na základě smlouvy č. DII ./20/06/0006Ó6/2018 ze dne 9 11. 2018.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

ČÁST III. PŘEDMĚT SMLOUVY

DÍLO3.

Zhotovitel sc touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále 
vymezené stavební Dílo, a to podle Závazných podkladů a této Smlouvy, a Objednatel se za 
to zavazuje Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dále sjednanou Cenu.

Dílem je dodávka Stavby Č. 40741 TV Zahradní město, etapa 0006 Zabezpečení svahů 
Chaloupky, jejímž předmětem je zajištěni stability svahů v ulici Nad Chaloupkami a v ulici 
Horní Chaloupky dle projektové dokumentace pro provádění stavby. V rámci prán bude také 
provedena rekonstrukce komunikace před objektem č. p. 160/12 v ul. Nad Chaloupkami.

Dilo dále zahrnuje i

náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložené 
omice, případně nutné biologické rekultivace;

náklady na zřízeni a přistup na staveniště;

atest)' materiálů, potřebné zkoušky, měření a revíze, provozní předpisy a řády, 
zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata; 

výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby;

3.1

3.2.

3.3.

a)

b)

0

d)
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Stavba č. 40741 TV Zahradní město, etapa 0006 Zabezpečeni svahů Chaloupky

veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby; 

nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkově péči; 

provozní i komplexní vyzkoušení díla;

zpracování dokumentace skutečně provedeného díla včetně geodetického zaměřeni 
digitální formou podle pravidel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy ve 
trojím vyhotovení;

projednání záboru veřejných prostranství a jejich úhrada; 

projednání dopravních opatření a jejich realizace; 

projednání a realizace napojeni a odpojeni inženýrských sítí;

vytýčení podzemních šiti vymezených projektem a zajištěni jejich ochrany při realizaci 
Díla;

zpracování realizační (výrobní, resp. dílenské) dokumentace;

zajištění pasportizace stávajidch objektů (pasport a dokumentace výchozího stavu) a 
dokumentace stavu dotčených staveb; 

náklady na pojištění Díla a odpovědnosti za škody; 

náklady na bankovní záruky;

náklady na zajištění péče o zhotovené stavební Dílo, až do jeho převzetí Objednatelem; 

náklady na zkušební provoz a na požadavky plynoud ze zkušebního provozu;

náklady na informační panel zhotovený rozměrové, graficky i obsahové dle manuálu 
kodiřikujidho standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je 
hlavní město Praha.

Stavba je realizována v rozsahu Soupisu s výkazem výměr postupem uvedeným v Projektové 
dokumentad. V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou veškeré stavební práce, 
dodávky a služby obsažené v Projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny 
v textové či výkresové části.

Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, Zhotovitel však nese nebezpečí na Díle do jeho 
předáni a převzetí bez vad a nedodělků.

e)

i)

g)

h)

i)

i)
k)

1)

m)

n)

o)

P)

q)

r)

s)

3.4.

3.5.

ZMĚNY DÍLA4.

Obecná ustanovení ke změnám Dila

Změnou Díla se rozumí jeho provedeni v kvalitativně (materiál, standard nebo provedeni) nebo 
kvantitativně (objem) jiném rozsahu než sjednaném ve Smlouvě.

Změnu Dila není Zhotovitel oprávněn provést, dokud nebude provedena smluvní změna Dila 
podle dále uvedených pravidel.

Smluvní změny Dila (předmětu Smlouvy) jsou následující

Díla, která podmiňuje provedeni Díla v původně sjednaném rozsahu, a která 
zároveň bráni pokračováni provádění Dila (dále jen jako „Neodkladná změna");

4.1.

4.2.

4.3.

a) zmena
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Stavba č. 40741 TV Zahradní město, etapa 0006 Zabezpečeni svahů Chaloupky

b) změna Díla, která podmiňuje provedeni Díla v původně sjednaném rozsahu, a která 
zároveň nebrání pokračováni prováděni Diía (dále jen jako „Odkladná změna"); nebo

přičemž Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při prokázání 
charakteru změn, tak aby byly naplněny podmínky stanovené touto Smlouvou nebo 
příslušnými právními předpisy (zejm. ZZVZ).

Jakákoliv změna Díla nesmi být podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, přičemž za takovou 
změnu se považuje změna Díla, která by

a) umožnila účast jiných dodavatelů (zhotovitelů) nebo by mohla ovlivnit výběr 
dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky 
původního zadávacího řízení odpovídaly této změně;

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo

c) vedla k významnému rozšíření Díla.

Smluvní strany stanovuji, bez ohledu na druh změny Díla, že jednotkové ceny stavebních prací, 
dodávek a služeb v případě změny Díla budou určeny tímto postupem:

a) stavební práce, dodávky a služby, které Specifikace díla a kalkulace ceny 
podle Smlouvy obsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodné (totožné) s touto 
přílohou;

b) stavební práce, dodávky a služby, které Specifikaci díla a kalkulace ceny podle Smlouvy 
neobsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s cenovou soustavou ÚR5, 
a pokud je tato cenová soustava neobsahuje, pak v cenách v místě a čase obvyklých.

4.6. Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčeny jiné právní důvody změny Díla.

Neodkladná změna

4.7. Zhotovitel ve spolupráci s Přikaznikem a Projektantem provede určeni rozsahu Neodkladné 
změny odhadem (dále jen jako „Návrh neodkladné změny") a tento návrh, který musí být 
podepsán Přikaznikem a Projektantem, předloží Objednateli ke schválení.

4.8. Objednatel po posouzeni Návrhu neodkladné změny udělí souhlas s jejím provedením 
prostřednictvím podpisu zástupce Objednatele (pozn. osoba Objednatele oprávněná k uzavření 
Smlouvy a dodatků) nebo požádá Zhotovitele o jeho úpravu nebo upřesnění, přičemž 
Zhotovitel pak takový Návrh neodkladné změny opětovně předloží Objednateli k udělení 
souhlasu.

Zhotovitel provede Neodkladnou změnu na základě Návrhu neodkladné změny, přičemž se 
má za to, že její rozsah je v něm určen s výhradou nezaručené úplnosti (viz ustanovení § 2622 
občanského zákoníku). Zhotovitel provede Neodkladnou změnu tak, aby bylo úplně dosaženo 
odsouhlaseného účelu. Pfíkazník, případně přímo Objednatel, po dobu provádění Neodkladné 
změny provádí měřeni skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (tzv. měřený 
kontrakt). Změní-li se rozsah Neodkladných změn podstatně, je o tom Zhotovitel povinen 
bezodkladně písemně uvědomit Objednatele.

4.10. Zhotovitel po provedení Neodkladné změny zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla 
a kalkulaci ceny Neodkladné změny, který provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti

4.4.

4.5.

4.9.
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Stavba č. 40741 TV Zahradní město, etapa 0006 Zabezpečeni svahů Chaloupky

i určeni ceny podle pravidel uvedených v léto Smlouvě. Má-li Specifikace díla a kalkulace ceny 
Neodkladné změny vady, vrátí jej Prikaznik Zhotoviteli k opravě, přičemž opravenou 
Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Prikaznik opětovně zkontroluje. Přlkaznik 
potvrdí Zhotoviteli Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny svým podpisem. 

Zhotovitel předloží Objednateli odsouhlasenou Specifikaci dfla a kalkulaci ceny Neodkladné 
změny Příkaznikem, který provede její kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla a 
kalkulaci ceny Neodkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na dopracování.

Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny 
uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou stanoveni ceny Neodkladné změny a určení 
platebních podmínek pro jeji úhradu.

Odkladná změna

Zhotovitel ve spolupráci s Příkaznikem a Projektantem provede určeni rozsahu Odkladné 
změny (dále jen jako „Specifikace díla a kalkulaci ceny odkladné změny") a tuto specifikaci, 
která musí být podepsáno Příkaznikem a Projektantem, předloží Objednateli, který' provede jeji 
kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci dila a kalkulaci ceny odkladné změny Zhotoviteli 
vrátit s požadavkem na dopracováni.

Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace dila a kalkulaci ceny odkladné změny 
uzavrou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou změnu Díla, určí cenu Odkladné změny a 
určí platební podmínky pro jeji úhradu.

Zhotovitel provede Odkladnou změnu a dále postupuje podle příslušeného dodatku a této 
Smlouvy o dílo.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

MÍSTO PLNĚNI5.

Místo plnění je vymezeno Projektovou dokumentací.5.1.

ČÁST IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

CENA DILA6.

Celková cena za zhotoveni Díla v rozsahu stanoveném čl. 3. této Smlouvy je stanovena v 
souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky £ j. MHMP 526631/2021 
ze dne 20.4.2021 jako cena nejvýše přípustná, a to vc výši:

6.1.

ZÁKLADNÍ CENA DÍLA BF.Z DPH 3 754326,36 Kč

788 408,54 KčDPI!

CENA DÍLA VČETNĚ DPH 4 542 734,90 Kč

Cena díla cena obsahuje veškeré náklady spojené s provedeiúm předmětu Smlouvy. Cena díla 
obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupnich nákladů, a to až do doby 
splnění Smlouvy.

6.2.
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PLATEBNÍ PODMÍNKY7.

7.1. Zhotovitel je povinen účtovat daň z přidané hodnoty (dále jen jako „DPH") v zákonem 
stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen uvádět na 
fakturách - daňových dokladech za názvem stavby event. etapy, Kontrolní' číslo vyznačené na 
první straně Smlouvy vpravo nahoře. Pokud faktura nebude obsahoval Kontrolní číslo, nebude 
uhrazena a Objednatel ji vrátí Zhotoviteli.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada Ceny díla bude uskutečňována postupně formou 
měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90 % základní ceny 
Díla. Díldm plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu 
pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím 
protokolem, doloženým soupisem provedených prací o dodávek v členění dle specifikace s 
uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem 
zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká 
Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento 
den se stává dnem uskutečněného zdanitelného plněni.

Zbývajících 10 % základní ceny Díla bude tvořit smluvní pozastávku - zádržné (dále jen jako 
„Smluvní pozastávka"), která bude uvolněna po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. 

U faktur, které budou vystavovány nad 90% základní ceny Díla, bude základní cena Díla 
odpovídající Smluvní pozastávce vyznačena jako „smluvní pozastávka". DPH z. fakturované 
částky bude Objednatelem vždy uhrazena v plné výši.

Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající se předáni 
a převzetí celého Díla, odstraněni vad a nedodělků a záručních podmínek.

Zhotovitel je povinen stavební práce, dodávky a služby fakturovat samostatně dle objektů 
budoucích správců - provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu, a to podle přílohy 
této Smlouvy (Specifikace dila a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů). 

Objednatel v této Smlouvě nevystupuje v postavení osoby povinné k dani, neboť přijaté 
stavební a montážní práce nepoužije ke své ekonomické činnosti. Z tohoto důvodu nebude při 
fakturaci použit režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen jako „zákon o dani z přidané 
hodnoty"), ale bude použit standardní režim - daňové doklady budou obsahovat i výši daně 
z přidané hodnoty.

Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předáni a převzetí dila". Dnem 
uskutečněni zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu „Protokolu o 
předání a převzetí díla". Konečná faktura včetně již vytvořených Smluvních pozastávek, bude 
Objednatelem uhrazena v případě, že Dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Pokud budou 
zjištěny vady a nedodělky, bude Objednatelem uhrazena DP11 z konečné faktury a všechny 
částky Smluvní pozastávky budou uvolněny až po předložení „Protokolu o odstranění vad a 
nedodělků", který bude podepsaný oběma Smluvními stranami.

Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu Objednatele:

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.
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Hlavni město Praha, Mariánské náměstí 2/2,110 00 Praha 1 - Staré Město

Faktury je možné doručit i osobné nebo kurýrem do podatelen Magistrátu hlavního města 
Prahy na adresách Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město nebo Jungmannova
35/29,110 00 Praha 1 - Nové Město.

7.10. Veškeré přílohy k vystavovaným fakturám musejí být v originálu, včetně originálu podpisů a 
razítek obou Smluvních stran.

7.11. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktur)’ je 30 dní od doručení Objednateli. Termín 
úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.

7.12. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti požadované 
Objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ 

údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ 

evidenční číslo daňového dokladu 

bankovní spojení Zhotovitele 

datum vystavení daňového dokladu 

datum uskutečnění zdanitelného plnění 

rozsah a předmět fakturovaného plnění 

číslo Smlouvy

kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy pod označením 
KONTROLNÍ ČÍSLO)

číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy

fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

zápis v obchodním rejstříku (dslo vložky, oddíl)

razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, stvrzujíc oprávněnost, formální a věcnou 
správnost faktury.

7.13. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v 
této Smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 
začne počítat nová Ihúta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

7.14. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených 
stavebních prad, dodávek a služeb účtovaných touto fakturou, a to ve formátu .xml XC4 (ve 
stejném formátu, v jakém v rámd zadávad dokumentace převzal projektovou dokumentad, 
zjišťovací protokoly, převedené rozpočty, kontrolní rozpočty a další dokumenty); zjišťovací 
protokol a soupis provedených stavebních prad, dodávek a služeb bude předán kromě tištěné 
podoby také v elektronické verzi na CD, DVD nebo USB flash disku.

Stránka 10 z 24



Stavba č. 40741 TV Zahradní město, etapa 0006 Zabezpečení svahu Chaloupky

ČÁST V. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA

LHŮTY PLNĚNÍ8.

8.1. Lhůta pro předáni Staveniště: do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k plnění.

8.2. Lhůta pro zahájení realizace Díla: do 30 kalendářních dnů ode dne předáni Staveniště.

R.3. Lhůta pro dokončeni Díla: do 4 měsíců ode dne zahájení realizace Díla.

Stavební práce, dodávky a služby budou probíhat v souladu s harmonogramem stavebních 
prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu této Smlouvy.

Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli 
bez vad a nedodělků.

8.6. O předáni a převzetí Díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 
Objednatel prohlásí, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.

9. ZMĚNY LHŮT PLNĚNÍ

9.1. Lhůty plněni se prodlužují o dobu, po kterou trvá nemožnost plněni ze strany Zhotovitele pro 
důvody spočívající na straně Objednatele nebo způsobené mimo zavinění obou Smluvních 
stran, přičemž takové prodlouženi je podmíněno neprodleným písemným oznámením vzniku 
takové nemožnosti plnění Objednateli. Oznámeni musí obsahovat

a) věcné vymezení důvodu nemožnosti plnění o

b) okamžik vzniku okolnosti, pro kterou vznikla předmětná nemožnost plněni.

9.2. Prodlouženi lhúty plnění pak trvá do tc doby, než pomine oznámená nemožnost plnění, 
přičemž Zhotovitel se pominuti zavazuje písemně oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu 
po tom, co nastane.

8.4.

8.5.

ČÁST VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

10. POVINNOSTI OBJEDNATELE

10.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedeni Díla, zejména mu předá 
potřebné doklady, zabezpečí plnění povinností, které na sebe převzal, či které vyplývají z 
potřeby Díla, zúčastní se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytne Zhotoviteli 
informace potřebné pro řádné provádění Díla.

10.2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít a včas Ivradit Zhotoviteli jeho 
oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy.

10.3. Objednatel pověřil poskytováním součinnosti za Objednatele osoby, které jmenovitě určuje 
v příloze Smlouvy (Realizační tým Objednatele). Změna těchto osob je možná prostým 
písemným oznámením Zhotoviteli.
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11. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

11.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek 
v souladu s touto Smlouvou a Závaznými podklady.

11.2. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů 
a žen, princip nediskriminace a dbát odíraný životního prostředí.

11.3. Případy zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti, které mají vliv na plněni Smlouvy, 
oznámí Zhotovitel Objednateli ncjpozdéji do péti pracovních dnů ode dne, kdy tak může učinit. 
K oznámeni přiloží odpovídající důkazy-

11.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon tedinického dozoru stavebníka (TD1) a autorský dozor 
projektanta (AD), připadne výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdrávi při prád 
na staveništi (BOZP), pokud to stanoví Objednatel nebo právní předpis.

11.5. Provedením části dila, může Zhotovitel pověřit třetí osobu (dále jen jako „Podz-hotoiitel"), a to 
v rozsahu dle přílohy této Smlouvy (Podzhotovitclské schéma), přičemž za výsledek těchto 
činností, tj. za plněni Díla včetně odpovědnosti za škody, odpovídá Objednateli stejně, jako by 
je provedl sám. Zhotovitel není bez předchozího souhlasu Objednatele oprávněn pověřit 
provedením Díla nebo jeho části jinou osobu, než uvedenou v příloze této Smlouvy 
(Podzhotovitelské schéma). V případě pochybnosti o udělení souhlasu nese důkazní břemeno 
Zhotovitel.

11.6. Změna Podzhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal v zadávadm řízení 
Veřejné zakázky plněni část kvalifikace, je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu 
doloženi příslušné části kvalifikace ve stejném či větším rozsahu novým Podzhotovitelem a 
současně až po předchozím písemném schválení Objednatelem.

11.7. Zhotovitel pověřil realizad hlavnidi činnosti při prováděni Dila osoby, které jmenovitě určuje 
v phloze Smlouvy (Realizační tým Zhotovitele). Změna těchto osob je možná pouze po 
předchozím písemném schváleni Objednatelem a za podmínky nahrazením pracovníka stejné 
nebo vyšší kvalifikace a zkušeností.

11.8. Zhotovitel provede práce dle této Smlouvy kompletně, kvalitně a ve smluvených Ihútách 
plnění. Kvalita prováděných prad bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. 
Veškeré materiály a dodávky ke zhotoveni Díla zajistí Zhotovitel tak, aby odpovídaly platným 
technickým normám.

11.9. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této Smlouvy, Závaznými podklady, 
pokyny Objednatele, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů Smluvních stran a 
rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

11.10. Zhotovitel bude řádné udržovat veřejné komunikace v prostoru Staveniště a okolí, neprodleně 
odstraní veškerá jejich zničení a poškození.

11.11. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady ze své stavební činnosti na 
okolí.

11.12. Zhotovitel zajisti pro vlastní provoz zařízeni Staveniště, které vyklidí do lhůty stanovené touto 
Smlouvou. Po tomto terminu je Zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze zařízeni a
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materiál, nutný k odstraněni vad a nedodělku, bude-li s nimi dílo Objednavatelem převzato, 
připadne zařízeni a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.

11.13. Zhotovitel zajisti na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky.

11.14. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá Dílo ve své péči až do převzetí Objednatelem.

11.15. Zhotovitel zajisti účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních 
poradách, jejichž termíny budou oznámeny připisem Objednatele.

11.16. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelúm.

11.17. Zhotovitel vypracuje na své náklady a předá dvě vyhotovení realizační dokumentace 
Objednateli a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat. Jestliže se 
bude tato dokumentace odchylovat od řešení v Projektové dokumentaci, musí tyto odchylky 
projednat a odsouhlasit se zhotovitelem Projektové dokumentace a s Autorským dozorem. 
Zhotovitel předloží toto projednáni Objednateli prostřednictvím zástupce Objednatele s jeho 
stanoviskem.

11.18. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství 
a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR ' DIO).

11.19. Povinností Zhotovitele je na vlastni náklady označit staveniště info tabulemi dle manuálu 
kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je 
Objednatel.

11.20. Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončeni a předám Díla bez vad a nedodělků bude mít 
veškerá oprávněni nezbytná k provedeni Díla.

12. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

12.1. Zhotovitele je povinen účastnit sc kontrolních dnů.

12.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem Objednatele.

Kontrolní dny

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny v terminech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však lx týdně.

12.4. Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho 
konáním.

12.5. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele (osob vykonávající funkci technického 
dozoru a autorského dozoru).

12.6. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.

12.7. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.

12.8. Kontrolní dny vede osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (TDI/TDS).

12.9. Obsahem kontrolního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu práci kontrola časového 
a finančního plněni provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatřeni a úkolů.

12.3.
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Zásady kontroly

12.10. Smluvní strany stanovuji tyto zásady kontroly prováděni Díla:

Kontrola dodávek: průběžná kontrola jednotlivých dodávek za účelem posuzován 
souladu Díla s Projektovou dokumentaci, materiálové kvality a geometrického 
provedeni díla. Dodávky budou posuzovány při přejímce na Staveništi, kdy Zhotovitel 
předloží zejména příslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. 
To se týká i dodávek Podzhotovitelú.

Kontrola prováděných prací: kontrola provádění stavebních prad 
technologických postupů.

Kontroly dle Projektové dokumentace.

SPECIFICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ DÍLA

a)

včetněb)

c)

13.

Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedeni Díla (uložení 
stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízeni atd.).

Napájecí body, měřeni, způsob úhrady s tím spojených nákladů: odběr elektrické energie bude 
zajištěn přes vlastni staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby elektřiny, odběr vody 
pak přes vlastni instalovaný vodoměr, vše bude hrazeno a zajištěno Zhotovitelem na vlastní 
náklady, stav měřidel před začátkem a po skončeni prad bude zaznamenán do Stavebniho 
deníku.

Stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní občanskou zástavbu, s maximálním 
omezením šířeni hluku a prachu do bezprostředního okolí.

Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu stavebniho řízení a plnit všechny 
povinnosti z nich vyplývajid.

Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovník}’ s příslušnou kvalifikací. 

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povoleni podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel odpovídá za zabezpečeni předmětu Díla proti vniknuti třetích osob v době realizace 
Díla i mimo pracovní dobu. Objednatel nenese odpovědnost za případné vniknutí třetích osob 
na Staveniště a s tím související následky.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5,

13.6.

13.7.

STAVENIŠTĚ A JL1IO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

14.1. Staveniště ve stavu umožňujícím prováděni Díla bude předáno na základě předávadho 
protokolu.

14.2. Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít.

14.3. O předání a převzetí Staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem sepsán předávací 
protokol.

14.4. Obvod Staveniště je vymezen Projektovou dokumentaci. Pokud bude Zhotovitel potřebovat 
pro prováděni Díla prostor větší, zajisti si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

14.
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Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při prováděni Díla hradí Zhotovitel. 
Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné misto a měřeni odběru médii. Odběrná místa 
budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka. Pokud bude Zhotovitel odebírat výše uvedená média od Objednatele, uzavře s ním 
písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidil a vyčistit Staveniště do 5 dmi od provedeni Díla. Při 
nedodržení tohoto terminu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a 
škody, které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště, za 
bezpečný přistup kc stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a 
požárních předpisů, včetně prostoru zařízení Staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru 
Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s požadavky uvedenými v 
Projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádné označit Staveniště v souladu s právními předpisy.

14.10. Zařízeni Staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou 
dokumentaci předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.

14.11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení Staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

15. STAVEBNÍ DENÍK

15.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště stavební deník (dále jen jako „Stavební deník").

15.2. Obsahové náležitosti Stavebního deníku jsou dány přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci stavby, v platném znění (dále jen jako „vyhláška o dokumentaci staveb").

15.3. Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště Stavební deník v souladu s ustanovením § 157 
zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění (dále jen jako „stavební zákon"), 
a v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb.

15.4. Stavební deník musí, mimo náležitosti vymezené v ustanoveni § 157 stavebního zákona a 
přílohou č. 16 vyhlášky o dokumentaci staveb, obsahovat také následující údaje:

název, adresu sídla a IČO Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktu a 
podpisového vzoru;

název, adresu sídla a IČO Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
Zhotovitele provádět zápisy do stavebního domku s uvedenim jejich kontaktu a 
podpisového vzoru;

název, sidlo a IČO zpracovatele Projektové dokumentace; 

název, sídlo a IČO všech podzhotovitelů;

a)

b)

c)

d)
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jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do 
stavebního deníku;

seznam nebo odvolávky na dokument)' a doklady ke stavbě; 

změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby; 

zřízeni, provozování a odstraněni dočasných objektů zařízeni staveniště.

Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je 
povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo 
nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.

Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál 
zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po provedeni Díla. Prvni kopii zápisů přebírá 
průběžné Objednatel nebojím pověřený zástupce. Druhá kopie zůstává Zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat.

Je-li na Díle vykonávána funkce technického dozoru stavebníka jako občasná, je Zhotovitel 
povinen Objednatele prokazatelně informovat o skutečnostech, které vyžaduji vyjádřeni osoby 
vykonávající funkci technického dozoru stavebníka tak, aby se osoba vykonávající funkd 
stavebního dozoru stavebníka mohla vyjádřit v termínu podle předchozího odstavce.

c)

0
g)
h)

155.

15.6.

15.7.

15.8.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

16.1. Objednatel převezme po dokončeni Dílo, případné jeho části.

16.2. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdrženi písemné výzvy 
Zhotovitele.

16.3. O předání Díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předáni a převzetí Díla. Protokol sepíše 
Objednatel a bude obsahovat

označení Díla;

označeni Objednatele a Zhotovitele Díla; 

číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo; 

zahájení a dokončení prad na zhotovovaném Díle;

prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá nebo nepřejímá a soupis případných vad a 
nedodělků;

datum a místo sepsáni zápisu; 

jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele; 

seznam převzaté dokumentace; 

soupis nákladů od zahájeni po dokončeni Díla; 

termín vyklizení Staveniště; a 

datum ukončení záruky na Dílo.

a)

b)

c)

d)

e)

0
g)

h)

i)

j)

k)
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16 4. Zhotovitel také předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a 
předpisů a doklad o likvidaci odpadu.

16.5. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

16.6. Objednatel přizve k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka (TDS), případně také autorského dozoru projektanta (AD).

ČÁST Vil. JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

17. JAKOST DÍLA

17.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovostí, 
udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Ty budou odpovídat platné 
právní úpravě, technickým normám a Závazným podkladům.

17.2. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předáni a převzetí Díla.

17.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.

18. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA PODZHOTOVITELE

Pověňl-li Zhotovitel provedením částí Díla jinou osobu (tj. podzhotovitele / poddodavatele) 
(dále jen jako „Podzhotovitel"), má Zhotovitel odpovědnost jako by Dílo prováděl sám. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen v podzhotovitelské smlouvě zajistit, aby byl 
Podzhotovitel povinen spolupůsobit při prováděni kontroly plnění. Tato povinnost se 
přiměřené vztahuje i na Podzhotovitele v dalších úrovni podzhotovitelského řetězce.

18.1.

19. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Záruka na Dílo

19.1. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě 
vztahujícím se k provedení Díla (dále jen jako „Vady díla").

19.2. Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které má Dílo v době předání.

19.3. Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které se vyskytly v záruční době (dále jen jako „Záruční 
doba").

19.4. V záruční době Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, které vznikly nedodržováním nebo 
porušením předpisů o provozu a údržbě.

19.5. Za Vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich 
příčinou bylo porušení jeho povinností.

19.6. Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce, dodávky a služby záruku v délce 60 měsíců. 
Záruční doba začíná plynout ode dne předáni a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků a po 
nabyti právní moci kolaudačního souhlasu na celou Stavbu.

19.7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo pro Vadu díla řádně užívat.
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Reklamační podmínky

Vyskytne-li se v průběhu záruční doby Vada díla nebránící jeho provozu, je Objednatel povinen 
bezodkladně oznámit Zhotoviteli její výskyt. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

Zhotovitel započne s odstraněním Vady nebránící užívání díla do 3 pracovních dnů ode dne 
doručení oznámení o Vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

19.10. V případě havárie nebo Vady bránící provozu Díla započne s odstraněním vady do 48 hod. ode 
dne uplatnění Vady.

19.11. Vada (její oznámeni) bude Objednatelem uplatněna datovou schránkou, faxem, e-mailem nebo 
poštou.

19.12. Oznámeni o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a způsob, jakým k 
závadě došlo a jak se projevuje,

19.13. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstraněni Vady.

19.14. Objednatel je povinen zajistit během odstraňováni záruční Vady přítomnost odpovědného 
zástupce provozovatele Díla.

19.15. V případě, že Zhotovitel nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn 
objednat odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na 
odstraněni vady, a to do 14 dnů od předloženi jejich vyúčtováni Objednatelem.

19.16. Provedenou opravu Vady Zhotovitel Objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne 
Zhotovitel záruku odpovídající celé původní délce záruční doby. Běh této záruční doby 
neskončí před uplynutím záruční doby na celé Dílo.

19.17. V případě vzniku škody při odstraňování záruční Vady, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plné 
výši, a to do 3 dnů od jejich uplatněni Objednatelem.

19.8.

19.9.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU20.

20.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném Díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.

20.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na Stavbě.

20.3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci Díla, 
bez ohledu na zavinění.

20.4. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské 
operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové 
vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušeni veřejného pořádku atd.

20.5. Škodu je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková 
pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura dle 
platebních podmínek obdobně.
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ČÁST VIII. ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

PojiSténí obecné odpovědnosti Zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištěni odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské 
činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plněni ve výši 100 % ceny dila (dále jen 
jako „Pojištění obecné odpovědnosti").

21.2, Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele 
za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli a třetí osobě) z výkonu 
podnikatelské činnosti.

213. Zhotovitel se zavazuje udržovat Pojištěni obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti 
této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.

21.4. Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění obecné 
odpovědnosti se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této 
Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem něho úředně ověřenou kopií 
pojistky vydané pojistitelem.

Stavebně-montážní pojištění Dila

21.5. Zhotovitel se zavazuje mit sjednáno pojištěni odpovědnosti za újmu z prováděni stavebné 
montážních prací na Díle způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši Ceny díla 
(dále jen jako „Stavebně-montážní pojištění").

21.6. Stavebně-montážní pojištěni musí zahrnovat pojištěni odpovědnosti Zhotovitele 
za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) v souvislosti 
s prováděnými stavebně-montáinimi pracemi na Díle.

21.7. Zhotovitel se zavazuje udržovat Stavebně-montážní pojištění v platnosti ode dne zahájeni 
realizace Dila do předáni a převzetí Dila bez vad a nedodělků.

21.8. Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Stavebně-montážní pojištění 
se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. Předloženi 
pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopii pojistky vydané 
pojistitelem.

Pojištění křížové odpovědnosti

21.9. Pojištění Zhotovitele musi zahrnovat pojištění křížové odpovědností (krytí odpovědnosti za 
újmu způsobenou oprávněnou osobou provádějíci stavební či montážní práce na pojištěném 
Díle na základě písemné smlouvy uzavřené se Zhotovitelem - Podzhotovitel).

21.10. Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné podmínky 
pojištění Zhotovitele podle této Smlouvy nevylučuji takové plněni pojistitelem (tj. plnění z 
křížové odpovědnosti pojistitelem /.a Zhotovitele není obsaženo ve výlukách pojistných 
podmínek).

21.

21.1.
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FINANČNÍ ZÁRUKA ZA PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZA ZÁRUČNÍ VADY22.

Finanční záruka za řádné a včasné prováděni Dila

22.1. Zhotovitel při uzavření této Smlouvy poskytuje Objednateli finanční záruku za řádné 
provedeni a dokončeni Díla, a to vc výši 3 % z ceny díla, vystavenou bankou s platnou bankovní 
licencí udělenou Českou národní bankou (dále jen jako „Bankovní záruka na provedení díla").

22.2. Bankovní záruka na provedeni díla kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem 
(zejména zákonné či smluvní sankce, náhradu škody) vzniklé Objednateli z důvodu porušení 
povinnosti Zhotovitele plynoucích z uzavřené Smlouvy týkajících se řádného a včasného 
provedení Díla, zejména jeho provedeni v předepsané kvalitě a smluvené lhútě.

22.3. Bankovní záruka na provedení díla musí být sjednána 

na riziko a náklady Zhotovitele,

b) ve prospěch Objednatele,

c) jako neodvolatelná a nepodmíněná a

d) splatná na první výzvu Zadavatele.

22.4. Zhotovitel se zavazuje udržovat Bankovní záruku na provedeni dila v platnosti ode dne 
účinnosti této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a 
nedodělků.

225. Originál Bankovní záruky na provedení dila se zavazuje Zhotovitel předal Objednateli 
nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy.

Finanční záruka za Vady díla

22.6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu Protokolu o převzetí dila bez vad a nedodělků 
poskytnout Objednateli finanční záruku za Vady dila, které se vyskytnou v Záruční době, a to 
ve výši 2 % z ceny díla, vystavenou bankou s platnou bankovni licencí udělenou Českou 
národní bankou (dále jen jako „Bankovni záruka na záruční vady").

22.7. Bankovni záruka na záruční vady kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zejména 
náklady na odstraněni Vady díla, zákonné či smluvní sankce, náhradu škody) vzniklé 
Objednateli z důvodů porušeni povinností Zhotovitele plynoucích ze záručních a reklamačních 
podmínek uvedených v této Smlouvě.

22.8. Bankovní záruka na záruční vady musí být sjednána

a) na riziko a náklady Zhotovitele,

b) ve prospěch Objednatele,

c) jako neodvolatelná a nepodmíněná a

d) splatná na první výzvu Zadavatele.

22.9. Zhotovitel se zavazuje udržovat Bankovní záruku na záruční vady v platnosti ode dne podpisu 
Protokolu o převzetí díla bez. vad a nedodělků až do skončeni ZáruČni doby.

22.10. Originál Bankovni záruky na záruční vady se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději 
ke dni podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.

a)
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23. SMLUVNÍ SANKCE

Uplatnění práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodleni

23.1. Je-li podle Smlouvy sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je jejich uplatnění na vůli 
oprávněné Smluvní strany.

Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva zodpovědnosti za 
způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za Vadu díla.

23.3. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že 
taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura 
ve lhůtě stanovené v této Smlouvě.

Smluvní pokuty

23.4. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny díla za každý 
i započatý den prodlení s jeho dokončením a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

23.5. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i 
započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště a Zhotovitel je povinen smluvní 
pokutu uhradit.

23.6. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení s nástupem na odstraněni záruční vady nebránící užíváni Díla a 
Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

23.7. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000.- Kč za každý i 
započatý den prodlení s nástupem na odstranění havárie Díla a Zhotovitel je povinen smluvní 
pokutu uhradit.

23.8. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši do 5.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti stanovené touto Smlouvou a Zhotovitel je povinen smluvní 
pokutu uhradit, nev/.tahujo-li se na takové porušeni jiná sankce podle tohoto článku.

Úrok z prodlení

23.9. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené právními 
předpisy ke dni počátku prodleni Objednatele s úhradou faktury za každý i započatý den 
prodlení.

23.2.

ČÁST IX. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

24. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Závazek k řešení sporů ze Smlouvy a Salvátorská klauzule

Smluvní strany se zavazují řešit připadne spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou 
cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně 
sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České 
republice.

Smluvní strany se dohodly na tom, Že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je 
místně příslušným soudem ve všech případech soud Objednatele.

24.1.

24.2.
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24.3. Neplatnost některého ustanoveni léto Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.

24.4. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, 
je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část je plně 
oddělitelným od ostatních ustanoveni této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevvmahatelnost 
nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků 
z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazuji v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k 
této Smlouvě tento neplatný nebo ncvymahatelný oddělitelný závazek takovým novými 
platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšši možné míře odpovídat 
předmětu původního oddělitelného závazku.

Změny Smlouvy

24.5. Zhotovitel nemůže bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoud z této Smlouvy třetí osobě.

24.6. Tuto Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatku, které budou 
vzestupné dslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupd Smluvních stran, nestanovi-li tato Smlouva výslovně, že neni třeba dodatek uzavřít.

24.7. Závazek ze Smlouvy o dílo nelze podstatně změnit Podstatnou změnou závazku ze Smlouvy 
o dílo je taková změna smluvních podmínek, která by

umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele 
v původním zadávacím řízeni, pokud by zadávací podmínky původního zadávadho 
řízení odpovídaly této zrněné;

měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele; nebo 

vedla k významnému rozšíření rozsahu Díla.

Ukončeni Smlouvy

24.8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.

24.9. Smluvní vztah lze také ukondt

písemnou výpovědí Objednatele s 1 měsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení 
důvodu,

písemnou výpovědi Zhotovitele s 1 měsíční výpovědní dobou, n to v případě, že 
Zhotovitel neobdrží od Objednatele pokyn k byť díl dmu plnění ze Smlouvy nejméně 
po dobu 1 roku od okamžiku ukončeni posledního plnění nebo uzavření Smlouvy, 
pokud nebylo plněno ze Smlouvy vůbec.

Výpovědní doba začíná běžel dnem následujícím po dru doručeni výpovědi druhé Smluvní 
straně.

Zhotovitel je ve výpovědní době povinen provést pouze takové stavební práce, dodávky 
a služby, které vedou k řádnému dočasnému přerušení provádění Díla (tzv. zakonzervování 
stavby).

Smluvní strany se v případě výpovědi zavazují k vzájemnému vyúčtování nákladů, které jsou 
tímto způsobem ukončení smluvního vztahu způsobeny

a)

b)

c)

a)

b)
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24.10. Objednatel je také oprávněn od Smlouvy odstoupit, nastanou-li skutečnosti uvedené 
v ustanovení § 223 ZZVZ.

24.11. Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené 
obecnými či zvláštními právními předpisy.

24.12. Platí, že při ukončeni Smlouvy' před jejím úplným splněním zůstávají, bc/. ohledu na způsob 
jejího ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachování leží 
oprávněný zájem Objednatele (zejm. záruční podmínky, náhrada škody).

Ostatní ustanovení

24.13. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Smlouvy' 
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavřeni Smlouvy. Kromě 
ujištěni, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mit žádná ze Smluvních stran 
žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a 
o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednáni o Smlouvě. Výjimkou budou 
případy', kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu vc skutkový omyl 
ohledně Předmětu smlouvy.

24.14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouval před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a 
srozumitelné, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

24.15. Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušeni se promlčují ve Ihútě 10 let 
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

25. ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ

Ochrana osobních údajů (GDPR)

25.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávajíd 
si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomi, že ochranu osobních 
údajů upravuje Nařízeni Evropského parlamentu a Rady (F.U) 2016/679, o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. 
Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole

25.2. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni 
pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto 
zákona, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informaci 
obsažených v této Smlouvě žadatelům.

25.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) 
vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, 
předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text Smlouvy. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažuji za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vc
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zněni pozdějších předpisů, a udělují svoleni k jejich užili a zveřejněni bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.

Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy

25.4. Smlouva nabývá platnosti dnem připojeni vlastnoručních podpisů obou Smluvních stran, přip. 
jejich zástupců, k této Smlouvě, a to dnem připojeni posledního z nich.

25.5. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede 
Objednatel. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém 
připadé je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

25.6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své vlastnoruční 
podpisy podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.

Počet stejnopisů Smlouvy

25.7. Smlouva je vyhotovena v 7 listinných Číslovaných stejnopisech s platnosti originálu, přičemž 
Objednatel obdrží 5 z nich a Zhotovitel obdrží 2 z nich.

Doložka o svěřeni pravomoci k uzavření Smlouvy

25.8. Pravomoc k uzavřeni této Smlouvy bez předchozího schváleni Radou hlavního města Prahy je 
založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 499, k návrhu na svěřeni nevyhrazených 
pravomoci Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 8.3.2021.

Přílohy Smlouvy

25.9. Součásti této Smlouvy jsou následující přílohy:
příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)
příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace dila a kalkulace ceny podle budoucích správců-provozovátelú
příloha č. 3 Smlouvy: Podzhotovitclské schéma
příloha č. 4 Smlouvy: Harmonogram stavebních práci, dodávek a služeb 
přiloha č. 5 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek 
příloha č. 6 Smlouvy: Realizační tým Objednatele 
příloha č. 7 Smlouvy; Realizační tým Zhotovitele

V Praze dne 1 0 *0j- 2021 V Praze dne

UlcNZhotovitel! * Otovi tele:za Objednatele: M

Pověřen řízením d mvesti io

Magistrátu hlavního města Prahy
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příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

Specifikace díla a kalkulace ceny 

(soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
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*Jlu1tW«íp ít^viA. IM Oumaaly
3 it'.v>r; 4iv(bi 
C«k»- «>8a43l4rnCl



finn® Aspe Příloha k formuláři pro oceněni nabídky
1MIM TV íanraOni mislo H»p« 0C«6 Z.b./padcr. ivjlu Cn»kKip*» SO 002Stavba

SO 002 VlcoOtcoe prače

&=Ě jaonaOn*

S
í ili nH;»

JSTATM POŽADAVKY • VYPRACOVAfl PCI JVřf< ■ '.~íTT 0?^c|j
J a uťřicú. isc>' ale tzPr-sp-V—» .'...1-1^.

r-i cmíjj
KFt- l cnnOstatní POŽADAVKY ■ VYPRACOvAM DO“U.gKTAGEjT ožřiclr

lú pc «!»(•» II ■i* 12

>et 0091AJ <5 iror-oi .cen *5OGI AT'I POŽADAVKY - i>'v:Pa:0»'£*<I "03■T D‘II|
V.nim.tU ROS v ttltn? j l-:lž- r-vloH-

■iibe e lAivC,ZficlautW n»i.*í.» íct* Br
«»> mi;»i

I
OSTAT POŽADAVKY DOKUMENTACÍ WUTEČ r-SOVEDEKl V GIGU IORVÉ >0 000 00 70 UIUI.ICwn i.oco< CÍM4 i

jit PSPS v ttxřrf a apOMnl
• t—rf /w-ma-V lAAimcntiíf límr.Oiř'?iooío^fri

^<1x1 ||M»M0kAý(A mW»V m ifwOf p? •UO^] ní*-M/
l->.000Mf 

■TM POZi v» •"KUS 1000 16 000V<l OKAVIČM TAHIO-ř
zlrtrt ?* -«»í '■ u*»W. «í- joeranl a VKOn O" 000ulOKitTUHr.i

flirty » jJ«iimi«<ii

n coou ttwaiurp

»9
ÍNMŤi 33 523.00hAPv. M2 37 500 340.00MC^OU YOQOU DO

wvaMOv i
2 ■ y IJ/ 3«/Af



Fama Fini*®»Aspe' Příloha k formuláři pro oceněni nabidky
1D-310-2 IV Zahradní m tál*, tlapa 0006 ZabezpečeM svahu Chaloupky9UVM so idl >• >««*>

UJ

I i *t5

®7^5"

:MĚň
loiNn ralimu)*
»v««"f odfrro (UÍnk mv»d*r»u. prvcl tiykow. lihnuty 
rixldínl MjtfovoUcl. (TCl) 
wtioínny phvttp no 
ýlkaOJÍ jflml 
iminniv a ■
!•*:* no tvílr.i

i a»»< lutnu,

JSI. SťU cca17J"» poi-W"*

(re pcuřltirn.tiul (flinty 
oaitu bůh
i.

jom&Pomigtv1

"H rlOCH Z CCVCZ CO:• Ml J«0 iwr.psUCV1

/•jKnpaii »yuo.oy
in»atra MiM Chafcupty o3S« >6-0. >5*J. W
int.li> Mil duhayitam' cidiuj fCU5=| tĎDfE)
C rt:i

UMO Ulit... «/| P»*AMtT"-«v -K£l2£. Jíl *31 CO
ml

- »kMon' palwlmty ■ ryaWdtil wnmoliy uluJm* typoKny dli CSN 7*1 JJ 
• UrjilM-i pov-S.-* ptá-J ví pípni)n4 Optav/ M v prrtMnl ttuíMta .íolni

lu)»rííh mtl 
.hutnfc-. vi*optM ud.Mti

p'lpard*ahn nMoipu a ®ul«..V wlfnl iih
\nu/ Ooavu pnjvy. naUIanl uvp».j ulaínr.'
e ulojonl >y
• xh.mltal rov (tm. n oceň! ps n»j r.(.hodr.t« l.ihnobgl U. .by ty* ap-4ny 
uanmena pctatrnky »«u—"iJ Pio**r*il vlodnuiO lula dMilano lOninlm 
Piiaítivanýcl. (Mandlů v IcuUdu • TKI". .-.Uvití MniratínS n ZTKP
- V.ll.H prim • pnuhU nalaiUf mul Ir(l oduuMaian I 
■ vndomtnk.nhMdop-.i* pf.mdinl.(drloM. ml 
kumpBInl prominul vyiuvdvrv "«f»poř.n* r mpatunt

• r.l-1'pilvylepil iA po calaj dobu pr4ea > nim ví Kfmodiafib oiurť.n 
Plivni vyropAi** » prom-nlto vadanl,

n6hc zaHldnl

mindlii na ataéOUi, p»a*u a Mládku ■».)

■ vfkapáam

I a utíňklů •{. Mltít
dm
- idt.nl trn v Moll vyo^nn. V. cHinir»in proaierrtíi a lod
- látaní po. wvKh. p*a.cn . po Jnf cti rdnfdi iBtU« damám)
• t*T>6rJ vody vfc C-pacich jtinak. mcxtf a po-ulurMem íupa-.l io.pr.vy
- pnthihná antf.nl MMty prexernl vidy
-lit.nl a 'Dtpn)mtnl>adm>11v»cn Ml/anfl
• r/tahménl ■ rr/.onl •* tepám
• avahnvW ■ phuvah. av.hu Oů tcnoínaho Kam. r/mtna fmmn v podbíl a v pUnl 
moh»wcn« Hlmatctyn. ulv,
• mMdiraM nuUii drMotni lunniarl mHlhliro huriny
- iuM vyinptrrty. ndWBiénl lul.mi o .vipodlvBt
- pU.nl VTKdatí a imapton vt plopnto.anl H7F«« MMorfcI) altnl 
•iBnrvu il dna j*.IWová aplry, 

né i avahA ví tvahmanl 
tíllar. alupU v pofnK ■ miř n. «vaOc- nanU Pí tyto a*cr mrva ininarJ 

(dotkl

■ av.14

uirJmán vytofitll a jaho ochmna proD
i

onrr.dm fMnt a pauoUn-

iS!?cSI 4 i 122. PC
{i I c 7 o: o io p.i*,ro I

*ol w 1
QOřévs AnmWfcCT fKX*i výAopii pn Ar»*ni j (WÉ*<ccnt CůtxJ*
2CJ*27J^tf 6tV!A)

^xcf-n ~l dd rA-iT-Ťi.ri »’«~irl v.IL Ja.Hiii 117 co i ůtiiro

pivové Iiavdcil/I poutí i. v a-siiU .Uitíi paliv loni
«ď«d řB-i«.coow 
eBhadd-AOOOW

•yiloaOy

Matra had

«ass p.«vi /MIKU ĎdhoB v,.'D.r,lil v
VMaMo mvni C/bHou»y o»iaa 16-16.000 W 

i> 8.00 (8.1tjíl



Fvmu
^•Aípt* Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

18-316-J TV Zahradní míalit. «Upa 0006 ZaBcjpeiíW iviho Chatoupky 
160112 v ulici Nad

50 10/ ife .>73.459I4WD#

50 102 Vorovlre ii

U IOUC2' PCC tst.Af»U-«—un>^7 M3Tf oicim

pn 11 u;g
7 a £»laoy:u - č tví OCCJI-U 0—<u W3oMiinír

tmi IÍ3IM
fPl 1.000 300 300.00

iolcfw
-ot|.mm!n{ *rcv&3MV<n ú^.v.lui.nu.

(kuuurtkacf au I.K ttfVi cra 7.»J«\ pi*|afMpn.iupf. 
í,l V. 3> 2S0 n»
POTBirva crwi-nl po pgul* UrJvtl,
I"*-'« “»•*- (pouSB t>«ta otB) 
"itv^amHyrvut-aL-----------------------------------------

1
OOSTRAhťNl KHVTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 

----------------------------
ALT POJNfM. ODVOZ 00

,n ISO mooc a 167.60V34 lili

«• ■ uRJaV "•

006TOM »«*L 2PEOTCWYCH PLOOIZ MMÍMVA NFS7USL. ODVOZ DO 71«0 516.CU ii Ma.cnu>5

.v
lji<> PPúmEiíJČO 3 33073170AM DP. V Aj>AL

r» 'nu ZU »
OOIKOWW

<■ ra>W
m.-xn

cefiry i*-p-z?.;ž'* 
ZřMWi KRAJNICE A I XU POVÁNÝ CM MATEPMUJ Ml *'»*<•'I
rar-m-zr.i»ba>jce

f.Z«7. o a 15 
77-0 MaiSSKI
Pv. J.V/.l -*/T ♦íi" I ■cvDl mm

CEN 736133 
■ootíoe «a*M

poíacavr, • -r»w- 
Umotelnl pw-Nnl |*n* wd. pV«lní apravy AZ V

•v

®*p)
nawmnc i oítv po nťj nvp«ne>**4|U tudmdagC 

and |dBMr MdiAnlm
> TKP.

Cfi:» 3 s>_2!( natí-S "*l byl

.ZTW
6i<A.cim aaitn

•tvftspMm

ululřinl vyaopdt* «u wk* aulu' p*c • ním »d
UuOcmUIiu .MonL *t mři*BiWnnyíDF*..*.

DCC to**. • okrf ijtoitn- ..
IM-"I K Hnu, ptautíi II PC WÝCf. irJsrftK dw«n «yu-*U«í 
UnAnl ixft ví. Ce-par.Mli #»« polmnl * prfu<»i ■ 
po»rb~ «Sř.nl (odramrd vod* 
lí!«* • frdTWtoftn Batraní
vytahavani a ludenl tyOpAj

apol

v poď=j: . . rfl,.
."utadMOMt tSaBtstvni vkr( 

‘ * kup* dndolfiu iotp 
■ r^nlvr>opi»> 

paSanl metali a 
■upmr«*ar>iii».

rt pf.pnlo.M (..i". Uiuvyvř, lUrý 
'« wiry.

sváníve

- Blanl stupM . pxrtaíl . Imlc — •'■Ml mni* pro tyto pátí Sit-na 
polií*.

am vyranetí a )Mo octit- poa vo*i

IMZTOtV
*nv>» 17-17 CM W 

c*t-m A-5-arooni__________
M2

TtZiHL-r.: íJT.OO ;• ooi.w 1 m nooZ1ť»>|

SltoiOeoutt»vpnpu»r«tó<l(U«UmoWup'cTramnsOL(»l2 CfMPa
■nu. fc*

OI3VZ-)3.WKIfA?
OpciAVA podlCZI hydpau.o.<vi pgtvr h cu cn77,000 111C1

EAiU »WPafmUOi v pnppsř nmucrtfi mwi p»-c
■mnrtlmu nu

S 16*.rr^íiTil ZB3S'*'.|

ihnv* pwiiuB 4040
E #«t2 ClMFav p

767sr—i71 DO u> 17
anírnj íiCTJ 12®>. -iptdeu* *»■»■Ivo

'/PSTVY Z tflBPqvAHLiO iTjnnu
. vol Zrna O 36

.CTa.un,’ UÍO SRair 
l fwir run lAf

AT.T i íV*14 » ' .-.v 117033CW11TL DO 1A4.CC0

2-Tl-ae GXltl 
0*1.7"Ať* POÍ >7 OtC ■aoo 1 ZiC.QOZ EMULZE DO 1,5771731



efnutti
16 O.Kko*Opa*rÍ*W\
WfcypiímdrLOřTřDK*r«tíviim í» 3*. Jl0V*3

katiai lr<ní

níPJETSEPSiIM R/V213I
•»ltj«iMvnl 
PSE 0.3S.0*wf|*»V«l^

l£2 cji

r.Tiw-7«<-w.3^E^fir4\:aá^K»| DT4A34|

mu
T57< AONIWSP/V ACP

CP 16* 5QfK

rETEiruTTOiTOnvnT] 'I li.VC Ml' ii n» iq j >:•> r-u
uAcaů rí=W*\11A\

1II liilr?
B P-lri.li! i? 760,00

-TÍB0.*01 1.010 ’ ’a>QQ
pchbpu »rii—rr !D*0S| 

fwUlnl ta 100 mm•■<hl. i ptiřih dhK *t niannl n»ano pc*fce« oMli.ninl ivt n

rorsaassrc M 1—.OBmotc 7 ňóOO
1WO50 f Mnu

Mcn fcie
»,»«/> >p raní w

M-3 *30
EN MIM. ^avy*nV

JilllMinLliíÉ&saJL
/k1-<-4 i «=*3 ří(/íAl
FX? ii <?r4ňŽŽT Q .DJ

Af



r-m- r*-*®Aipe’ Příloha k formuláři pro oceněni nabídky 
1H1M TVZahr-dm mikli, -tupil OOC6 Z-OMjieienl švihu CfulooWy

ihu v i*a N.g Ch«louc»«m<__________________________

■ ■«'?:7U1 |saniSuvoa
hO?ate

o
01410T(A

#€»«?./
PBOVaÓ&ÍI PKACl'm 9. ftáOOU i7s aw.oai (Ol■ r--o K91.

*t« r_ŮU p,o.*SJr«l.

on^cř-ny pT-i# ns 
ri«í«lo7.SG(r|
Bi^ctcvtHS uifliiPBl t-v iwM -t—»t»nl —duly 

UWfciBlB)

au 19 tiru i:a 2.75n toacotní

ttíi xxo*kv*y * <-flo»cgAv»r- OBECNĚ ta i:n x> lOittíl
Mmi ni

ftl w
3 171j.V.T-t-C.

na
IJIIPVJgS-Z.M-U.

*. i*. . ’ji Bl,M tflWI
4oJ»nl c» »>U3u
»r

T
■ >*-.» lu*; rr*:

21 2C0ft úli 41 oas 57laPRAVA

OM/a řrrMa v J*OÍr jrznAtl 
i***-* litatrů

470 MIMl
W 175 440.

7T? P*ff. «*2 TM * J
355 OOP,*«' Z 2

?5*5<nti l#32

(£ i!»f* 7*5 1*4 7*3*l~S~?ů‘* Cfl 5~J?C
ir..V?7t,í :--«■•

[AI
irftr^nr.T-vT

fSi- S’4 }rs~? 4'e-er’ isnso ogi i*i>
--■:F-Cf^CT

*t-3 3 j-j JJ-t. :C5"? M'« 65-7,10*7
5«
5 37330

*S~0 15*1 «»? 3511 Bii: '5-l/73*'WII ;f*Qg*ni ia-<-■Sn7|«f

-
||

XY - DOOAVXA A MOKTAŽ uW111»

.' 11 "CO IMX

il.»ť.rt«hpi.d
vf.

I*.*6^3.a~4.íe~* n-s »m í**» 7. TW«6=.*M337



Rma Umu® Aspe Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

1M1M TV Zahrad". mtUa, Mapa OOM Z»t;«DOC.ri cy.l-i Chaloupky 
30 202

cjtor.y?SUvbl
ni avatm v ufcc. Homl

VAtul#BBferI sklÍS uTf Q14101IB i . k
^sgigyqi

ir ------------------------------------
• .1(1^1 o Dam tulní pur.liMn|cti P<a« (•»»opf. plmuny mlalIMi úptirra Minu. 
BWldW xxrffmacMIi pmoQ
- i>Htup iu tlxanrtU (tenuniuia Od Ul «» í.TSn. r««U»ři.» 
V9Mada2.6affl)
• psotoiBV* ir»í»nl i»o ptofW tfaMbnl UCVIt-*
- irica ni tvataiOouJM Áioumuj

liSE=ii
«T .ORAVA (■C.VRCilj

»»<:• DUMU pmiUdni n.<n» r* ujku pfi :otf»cí Cvaaui. ptintu víalní •dvcíú.

I 0*4>t iM»f f OMIAI
Troěčo■T ~::r*oc i”£M cwnr.L >■: 9001

udrh-á ďuiitmy »
va-.-,oůn*n#:' x «■>-

jV pi.i py*a o-ms *£Ě±SSL
c:i jao.oíj

, - ■ ■ ,5| 2;
rrtnn |rsvin»mlhn m/rplpnl >Uvn f f« Jíva. ioJcJU obt^í'J|fc íxuJúvIl mumii # 0 t/v 'MM

6*7sG 778 /A7
jÉC/ilDM-fl-US KOTVENI NA POVRCHU Z budíů]

Y*al»- it^r. tiřoblk SM32 oaliy ; S n\

QfLÁŽtŽM gPEEVNSfJ’; Z GE0k^í20VlN 280176 m cc ^4 7 f ?'■. 2R00721

•v **r .w*p OV >/V £=2rtll 4Tt (AI
PSUgg ro 3/m i?n] 31*00721

RWM 8‘4.f#/.r4.fO 72'7 flO.P7y »«*54"5.f>MaB"47/-r.’6»;rtiiimW
161^35.IMI .nnunibot

|frf/tvžK*vťŇť 22JS2HS. ' :•
rresTTgrrra

T BETONU 7 000 ■ cc

4iiii(u;
4

:hqonSm55říTf 4DID7K1 3KAPQVY C k ft-if

u
15’7 4*a 7*0777 (AI

a W4go
iWEMCVLl kV.LTOw'•'I Mři! r,rArfK»7i

9WH ifinwttaiJžCisi____
^ábradU aaNi&Nl s vcoy? wolv co;J.vm> a rsgtilír

kCř i*n 210 ISO.PO I 01 547JO14] U3642R| 3ClpTt»4l 9VAKJ CO L :MYCH Ka "-■-

ulrttínl uil >i
bwnplrtv pnrndMl. rt vinT. B«l
ri. palf>nná mi%iAmcv u tub. »t ralolanl. odiuu. Jaltm na sllviwu ■ poploPm

7?.SH ď-íů** I•>>•* i«J,/J-? fiůrtť! tH"-ti c*« y ip1 i/.j'
FMnÓMKMIPI BOURAlll «ONSnilKCI i WWW 14* MC S VtlUtV m: ^ !CP 1 XO.D3 '0 IW.*0

li-i.r.x y ,ln.~nl >J! nHi»lli.
v;tnu'*ni«r**i« qriM j>^y •« »y*"u



Fimui
^ ' *\v Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

I8-J1I-? TV Zahradní mérto. etapa 0006 Zabezpečeni *vahu ChaloupkySlavoa

RoipoEd
50 101 <0 067 75

60 401 Odíraná vedeni Ví* l»J

0 W<g>>aé bo«t«Pufcr.» * ;«ái
1| DU1D1IB poplatky r->L*i>»

0.7-0 JPJM/ tflřgo* frjjpg
I ; i D14101IE Hl’l V 3HTi • ' 0 ICO IX co -eo43

1
16 OOP,'

vviho; reveg MOailu infPcnl

OTOČ"~.’XI i| rcr<~--v-'.. rTTíj "(JO

3 ~
pntaKa Z«í
- nyt«m uticm iu>nC wu.Mfavi* and W***-.. 
linvMtrf ra*«f*.»c»-Ji sail)
- iHlaMHf Átgi r»
rttt* oo 2,» o*
-inafewr*
Ola •ů tiafti (nmisa iMna al|v)

«n«<W> ae J SI. trt. n* ZJ5m. soojratrt

1 .icipt rt",
:t UM EN

i

Matal TTU Zr| PLOCH 5 ALT POJfVtM. ODVOZ DO t6 ID O.I» I CW'<0_______
j3.c; a ni Jpti nu Mlaim

I 7PtVMtl CM KOJÍ i MVA NřSTMLL. ODVOZ DO11ŠUB US O.TO MM* <64«
20*J,I

lifiniSEjcř rt
ívčTPOVÁUl Dl fiPgMMZvfrs*.ai Ti *0 31

ii ■•x -ťfain•iani; „v *7112*1! Ml o reo i Cv ,cc

1*0 >»-«? &i;»n| zAbvp j*u a US (I UIUli
lil aHe-o wn

ÍDC<v»vU 0.07m3 
J*pir/!Ď 2io IAI

TóčďlUa1-!’-'Aá'.Hít.;.'ii: >’AT.1•1'iiDl 46,00

lim li
4 yrfaeiiAheiaia!

PODKLADNÍ A Vr Pi
122.£',t VL *~K.,l.lř *r.-•3T 451571 U3 0 ISO aso oo

U& diltl*
JH l-fl.fXSIA.

Ki 2 015M

-tór
ML • t.4 aj

0001*1
iiHiAT VJSIVY PRO cai.ovu A CPg<V< 2 -ITf -3 R3CA1T-J Ui V’ 0,166

01) 3 *o i i«o ras IAI
PfUnifanI m.dnU <|T u nr.oo
V--11
.i irtr. - : --'‘M- *.•. ZLV'* CfcLEf*' C-‘l -::i -■ I PC ICO -8 coo 05 M

l.vyualupu
»t Oflta in

B-3.24 000 /4f
13Í7FŠFISTHAŽMOU

ZAKPVTl XAIM.I 5*E737 lííl J SIRKY FkES r- 170.00
«0»/A0»45rvn

t/.gSLP^SS tra^iZL1ÍJÍ 747PUI J ICO 00

■auEdatKBMr
LDW ?ŤÁV«.JlD>40 .A&tLU iMffaMl, SCTC 00

'Vkpi-j vc-OvřK t. :o i
i »».°°

v líi 500 00•*'01171

•■"K’?:' f4 f:: ví-: aifl.; ir-Aii rmin P7 CO 673,00



£t>ma Fimto
Příloha k formuláři pro ocenéni nabídky

I «-J 1 a-í IV Zohcodni ratéolo. otopu tona Z«t>«X|»eMil ovohu ChélouWiy 
9 obci Mofftl Cmloupfcy____________

Stavbo SQ3U1
50B01 líni

=IC

HgV
sgyABĚapjiM EK nji| E'»r PD| Y PRU P ***>£?...

pololko rinuji:
- «*<"! nilnl pcv»ti*.,«- Bíd f.fMM. ptn-iy rr.i.tié.. upnr-» forém,
prnv»J*(l rapMonOati -jtrS]
> orrtftlimi c/Mtup m* 
včteno 2.50 nfl
• rnulirma nmuiinl pr< pmiíiti Mavebnl toolřKy
• péci -• •ntiu (pouM Caattw lip )

■dH* ftonunéla'* tni >41 Ul» uu ’.»Vai pudnaM

1 /i IW WB.Ct
lET-ftJ.T-Tli:'-? F;~7.?ji i&rfil Jt 9>0IV<■íitiii V ntt

«,«*a«• < ow. *• j jj *i- >. • *í«i *o i-ts a>«;»; 
n fl-a«-a í*7.j**. t*j H*7.e*í ar-4.&-i nt o*«e-o r;-a t. t« rjj»;
o»»--

3 Otř.Oi
-’.*IIÍ____________________________
cín:-, íw«*í. p«n W«W
M-i I7i2H((U>UJ

4l •JtOQOO I .'7 :r.; 'i:
aviťi
[**•*5-4 fi«<50.2)*5*í.4*fi*»=/3a WIAI
y.a^or** i • /. > ♦ j. / r * *r* o ow. ir< ry 91.21 c ya>

x«Mra ICI
ir rn-Ki*: ií?.tovffí tWTI Bnjb
1 r u itofcrfnHv RttelMtf třr^bků *• dorn»r/ po%«VJ»i. % wívwom ■ ««
-IT—__________________________________________________________
Jf a &i0t;Of aflM £$rt 14/

3; 03 |• I Ml ĎCMOtt ODPl^VELE*4C€LOPl35ř4E M?

: : >í;-.ý.:úo-7iyv^34.»<Ať

í*fmt1000ÍAf
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Stavba č. 40741 IV Zahradní místo, etapa 0006 Zabezpečeni svahů Chaloupky

přiloha č. 4 Smlouvy: 1 larmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

XVIIXII XIII XIV XV XVIVII Vlil IX X XITýden IV V VI
Název činnosti

Přípravné práce
Bourací práce
Výkopy
Základové konstrukce
Svislé konstrukce
Zajištění svahu
Dopravní značeni
Úprava povrchů - zemni
prače



Stavba i, 40741 TV Zahradní místo, etapa 0006 Zabezpečení svahů Chaloupky

příloha č. 5 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek

Kriteria dle 
předpisu, 

normy

Kontrolovaná | Předpis/norm 
vlast

Požadov
četnost

Kritérium
shody

ZkouSku
provóde

Stavební činnost Výměra Odpovídá Výstupa

Přípravné práce
výškopisně a
polohopisné 
body stavby

Pověřena
osoba
zhotovitele

Stavbyvedo zápis vČSN 730420-1 
ČSN 730420-2 zahájeni stavby 1 uci SD.

zhotovitele protokol
Vytyčeni stavby 1 zápis vPověřena

osoba
zhotovitele

StavbyvedoPorovnáni 
polohy a výěky

Projektová
dokumentace

Shoda s SD,V průběhu prací 1 uciPD protokozhotovitele I

Kotveni skalních bloků
Kontrola středu OSN EN 14199 Každý vrt 250 Umístěni

1100 mm,
Výškové 
umístěni 
±100 mm. 
Sklon ±2’

Pověřena
osoba
zhotovitele

Stavební
dozor,
Stavbyvedo

Zápis
vrtu SD
Měfenl a 
průměru 
Vrtný protokol

VrtnýVrty
uci protoko

I

Prokázáni
shody s 
technickými 
požadavky 
materiálů

Zákon 22/1997
Sb..

Před uložením
každá dodávka

250 Shoda s Pověřená
osoba
zhotovitele

Stavební
dozor,
Stavbyvedo

Hutni
PD atest

Zemni hřeb o 
25mm

Certifik250 ks uci át
Zápis v
SD

Prokázáni
shody s 
technickými 
požadavky 
materiálů

Zákon 22/1997 Před uložením 250 Shoda s Pověřena
osoba
zhotovitele

Stavební
dozor,
Stavbyvedo

Certifik
Sb. PD át

Zápis
uci SD

Zkouška
pevnosti 
Injektážni 
směsi v tlaku 
prošlém

CSN EN
12390-3

1 sada/ týdenní
výkon 
(t sada=3x 
váleček o50x100)

min. 1 (min 25
MPa po 28 
dnech)

Akreditován
á laboratoř

Stavební
dozor,
Stavbyvedo

Zápis v
Injektézní suspenze 
CEM II/ 32,5R

SD;
protoko

uci I

Objemová
hmotnost směsi

CSN EN
12390-7

1x za týdenní
výkon

min. 1 min. 1.7 Akreditován
á laboratoř

Stavební
dozor,
Stavbyvedo

zápis v
kg/l SD

proloko
uci

Dokladová část
k provoděnému

1x 1 Zhotovitel Objednatel Protoko
vyhotoveni/objekt I,Převzeti prací

dílu Certifik
át



Stavba č. 40741 TV Zahradní město, etapa 0006 Zabezpečení svahů Chaloupky

příloha č. 6 Smlouvy: Realizační tým Objednatele

Realizační tým Objednatele

A. Vedoucí pracovník

r Ing. Ivo Freimann)ménoř příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

B. Zástupce vedoucího pracovníka

Martina WachtlováJméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:



Stavba č. 40741 TV Zahradní město, etapa 0006 Zabezpečení svahů Chaloupky

příloha č. 7 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

Realizační tým Zhotovitele

A. Hlavní stavbyvedoucí

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

B. Zástupce hlavního stavbyvedoucího

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

C. Přípravář výroby

!Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

D. Kontrolor kvality

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:


