
Příloha č .l/2p usnesení 8/82. schůze R M Č ze dne 26.05.2021- Sm louva o dílo č. 2021/4109/O RIM/7

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy dodavatele:

Objednatel

Sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(

Zhotovitel

Sídlo:
OR:

zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen zhotovitel)

Statutární město Brno
-sever

, 601 47 Brno
-sever

-sever

CZ44992785

OSS Brno, s.r.o.
Holandská 878/2, 639 00 Brno
KS v

Ing. Robert Liška, Bc. Aleš Přibyl, jednatelé
Bc. Aleš Přibyl, jednatel

46901850
CZ46901850

I.
Předmět smlouvy

1.1. realizace akce .

1.2.

jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

II.

Předmět díla

2.1. dokumentaci

GARANT projekt, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno, IČ: 06722865, hlavní inženýr projektu:
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Taktéž bližší podrobnosti vztahující se k technickým otázkám stavby jsou vymezeny v zadávací
dokumentaci a ve souladu a v
příslušnými platnými normami a právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a 
samosprávy, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště a dále i podmínkami 
dotčených orgánů a předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se

k

2.2. em je 00 Brno 
Pole (610771 1491/9,

dokumentaci.

2.3.
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení 
provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením 
staveniště, předáním dokumentace a dokladů k uvedení stavby do provozu, dokladů o předepsaných 
zkouškách a revizích, předáním dokumentace skutečného provedení se zaznamenáním všech změn a 
dodatků předmětu smlouvy ve formě požadované objednatelem, předáním průkazů způsobilosti 
určených technických zařízení dle projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení a v 
požadovaném počtu vyhotovení a předáním dalších dokladů dle této smlouvy.

2.4.
dle z Sb.
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána 
předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

2.5.
odsouhlaseny. V 

souladu s
4/2016 S ek, v 

dodatek k souladu s XIV. bodem 14.2.

III.
Doba plnění

3.1. Zhotovitel se sjednan :

Termín předání a převzetí staveniště: na základě písemné výzvy zadavatele

Termín zahájení stavebních prací: nejpozději do 01.06.2021

Termín ukončení stavebních prací v objektu MŠ a předání
předmětu veřejné zakázky: nejpozději do 23.08.2021

Termín ukončení venkovních prací: nejpozději do 31.08.2021

Pozn.: Zadavatel upozorňuje, že provoz MŠ bude ukončen dne 11.06.2021 a obnoven dne 01.09.2021.

3.2. V
opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení díla.
V souladu s XIV. bodem 14.2. 
dodatek k
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3.3. Z
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.4. V
přerušeny po nutnou dobu zápisem do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlužuje termín realizace 
díla.

IV.
Cena díla

4.1.
Cena bez DPH: 11.369.450,62
(slovy: 62 hal.)
DPH: 2.387.584,63

13.757.035,25

4.2.
souladu s touto smlouvou nebo v

4.3.
a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena zahrnuje také náklady a zisk zhotovitele 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a 
dodávek specifikovaných v čl. II. této smlouvy zejména i náklady na:
-
-
-
-
-
-
-
-
- likvidaci odpadu,
-
-
-
-
-

s
-

.

4.4. Zhotovitel je povinen se
svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vedoucí
k jsou

4.5.
a tedy nebudou provedeny.

4.6.
stupcem objednatele ve

věcech technických. Zástupce objednatele ve věcech technických návrh prověří a poté předloží 
objednateli, který v případě, že bude s navrhovanými vícepracemi, změnami nebo rozšířením díla

e v souladu s
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4/2016 Sb., v
zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu. Smluvní strany si dohodly následující
postup p

4.6.1.
v
bude
rozpočet a jednotkové ceny před jejich použitím budou odsouhlaseny zástupcem objednatele ve 
věcech technických.

4.6.2.
smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky nejpozději do 7 pracovních 
dnů od doručení návrhu.

4.6.3.
předmětem díla a jsou zahrnuty v jeho ceně díla.

4.7.
souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a s výkazem výměr předloženým 
objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad 
pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.

4.8.
položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb.

V.
Platební podmínky

5.1.
faktur a konečné faktury.

5.2.
provedených prací potvrzených zástupcem objednatele ve věcech technických ve stavebním deníku,

TDI ).

5.3.
následujícího měsíce a technický dozor objednatele je povinen provést odsouhlasení soupisu

3

5.4.
.

5.5. Splatnost od
doručení faktur objednateli.

5.6.
Bude-li f

k
jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je objednatel 
oprávněn uhradit cenu díla, na něž byla vystavena faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně 
ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro 
ekonomickou činnost.
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5.7.
objednatel po

tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

5.8.
a) náležitosti dle platných právních předpisů, vč. aktuální sazby DPH
b) razítko a podpis oprávněné osoby
c) přílohy -  položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým dozorem

objednatele.

5.9.
náležitosti dle platných právních předpisů, aktuální sazbu DPH nebo další požadované náležitosti, 
přílohy nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. 
Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

5.10. V
uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně: Objednatel uhradí hodnotu 
plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona

, o dani z , v
DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH 
dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.

5.11. V
% z

na
.

VI.
Staveniště

6.1.
prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2. 5 
.

souladu s projekto
součást díla (pokud je třeba).

6.3.
l povinen

staveniště převzít. Povinnost převzít staveniště vzniká dnem předání pravomocných rozhodnutí orgánů 
státní správy.

6.4.
projektovou dokumentaci na prováděné dílo.

6.5.
souladu s

6.6.
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany,

, a to v
se zavazuje, že po celou dobu přípravy a realizace stavby dle této smlouvy bude poskytovat 
objednatelem určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezbytnou součinnost
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k
ochrany z
koordinátorovi veškeré jím vyžádané podklady a informace nezbytné pro jeho činnost, včetně 
informací o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi.

6.7. Zhotovitel
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.8. .
Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. V případě 
pracovního úrazu pracovníka zhotovitele či jeho dodavatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu

ra BOZP objednatele s
šetření. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o 
dílo.

6.9. Zhotovitel je povine
jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel

prostoru
staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví

.

6.10.
ukončení řízení o předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto při řízení o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu tím vznikly.

VII.
Provádění díla

7.1. souladu s ust
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a zapisovat 
do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník musí být trvale

:00
hodin do 16:00 hodin. Nebude-
oprávněn pozastavit činnost zhotovitele po dobu nepřítomnosti a nepřístupnosti stavebního deníku.

7.2. V n
oprávněn kontrolovat dodržování projektu vč. kontroly konstrukcí před jejich zakrytím, technických 
norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Zhotovitel vyzve min. 3

e
ke kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. O výsledcích kontrol provádí technický 
dozor objednatele zápisy do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen 
zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli 
lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření 
k

11.4 .

7.3.

7.4.
Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu 
nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nebude dohodnuto jinak, pak
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dobou, po kterou
bylo provádění díla technickým dozorem objednatele dočasně zastaveno.

7.5. -
skutečnost bez odkladu oznámit technickému dozoru objednatele a navrhnout další postup.

7.6.
tech
nese jako odborně kvalifikovaný zhotovitel veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady 
díla.

7.7.
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem 
případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru

-
nese zhotovitel.

7.8.

7.9.
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.10.
prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo 
poškození na zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které
vzniknou v
odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje
z toho nebo v souvislosti s

7.11.
správců inženýrských sítí. Stavba bude splňovat obecně technické požadavky zabezpečující užívání
staveb osobami s
přístupy, barevné odlišení nástupních a výstupních schodišťových stupňů, zábradlí, schodišťová madla
apod.

7.12.
dodržení podmínek jejich ochrany, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné 
předání. To bude doloženo zápisem o řádném předání a neporušenosti inženýrských sítí před zakrytím.

7.13.

7.14.
poplatku za uskl
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při 
stavební činnosti. Ke kolaudačnímu souhlasu zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování 
vzniklých odpadů. Tento doklad vystaví vlastník skládky, případně recyklační linky a bude obsahovat:
-
-
-

7.15. Zhotovitel
odstranění.
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7.16.
22/1997
znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele
v

7.17.
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů.

7.18.
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla.

7.19.
však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je v této 
souvislosti povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.

7.20. Pokud v poddodavatele,
prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci nebo kterého uvedl ve své nabídce, 
je povinen toto řádně zdůvodnit ve stavebním deníku a změnu může uskutečnit až po písemném 
souhlasu zástupce zhotovitele ve věcech technických.

7.21. Pokud budou p
yfakturuje objednatel zhotoviteli cenu za tuto

média a zhotovitel je povinen cenu uhradit ve lhůtě splatnosti.

VIII.
Dokončení díla

8.1. VIII. bodu 8.5. . Zhotovitel je
povinen nejpozději 5 pracovních dnů předem oznámit písemně (např. do stavebního deníku) 
objednateli, že je dílo připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů pak oznámí 
zhotoviteli termín zahájení předání a převzatí díla.

8.2. K 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

objednatele

8.3. bude 
- do pro

,
-

,
-

,
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-
kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její

,
-

,
-

8.4.
nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude
v adech dohodnuto jinak.

8.5.
VIII. bodu

staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto 
předávacího protokolu oběma zástupci pro věci technické smluvních stran a případně ostatními 
účastníky řízení.

8.6. V
souladu s

upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.

8.7. V
ukončení řízení o předání a převzetí dokončeného díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.8. V VIII. bodu 8.4. povinen
tyto zjištěné vady odstranit nejpozději do 1 kalendářního týdne od jejich zjištění. Po odstranění těchto 
vad a nedodělků je povinen znovu vyzvat do 2 pracovních dnů objednatele k předání a převzetí

vbu k
řízení.

IX.
Záruční podmínky

9.1. 60
předání a převzetí dokončeného díla. Záruka na dodávané technologie (výrobky), které mají svůj 
záruční list, je stanovena v předaných záručních listech zařízení, nejméně však činí dva roky.

9.2.
projektové dokumentaci, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

9.3.
vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo

9.2.

9.4.
V
zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Způsob odstranění vady navrhne 
zhotovitel a odsouhlasí objednatel.

9.5.
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne
zhotovitel s

technologicky
nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Objednatel je povinen 
umožnit zhotoviteli odstranění vady.
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9.6.
provedenou opravu posk
9.1.

avy.

X.
Odpovědnost za škodu a vlastnické právo

10.1.

10.2.
řádného předání a převzetí dokončeného díla.

10.3. Na
díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované 
části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.

10.4. K
jeho zhotovování.

10.5.
jiných škodlivých látek na stavbě.

10.6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v souvislosti
nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.7.
a to až do hodnoty ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu plnění předmětu této 
smlouvy takto pojištěn. Výše uvedená pojistná smlouva bude objednateli na vyžádání předložena
zhotovitelem k nahl

XI.
Sankce

11.1. Pokud bude zhotovitel v , je povinen 
15 bez DPH (slovy: pa

za každý i jen započatý den prodlení.

11.2. Pokud bude objednatel v
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.

11.3. Pokud zhotovit
0.000,00

započatý den prodlení.

11.4. v 
v 00
českých) za každou jednotlivou vadu či nedodělek, u níž je v prodlení, a to za každý i jen započatý den 
prodlení.

11.5. Po
v 00
českých) za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
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11.6. V o 
zhotovitel o

.

11.7. V
smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za 
každý i jen započatý den prodlení.

11.8. V
pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním

.

11.9.
jednostranně započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky 
zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).

11.10.
s

XII.
Odstoupení od smlouvy

12.1. o
zejména:
- 30 ,
-  30 ,
-  90 ,
-

,
-  ona o

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- ,
-

komunikacích.

12.2.
odstoupení druhé smluvní straně.

12.3.
provádění prací dle této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby 
jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace věcí, 
které opatřil a které se staly součástí díla, objednateli do 5 pracovních dnů po doručení odstoupení od 
smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako
v
sepíší smluvní strany protokol. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěného díla.

12.4. -
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla.
Zhotovitel je povinen uhr souvislosti s

a bude
obsahovat ocení dosud provedených prací dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, 
který tvoří přílohu této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění
provedeno dle

11 z 14



a 72 -sever ze dne 13.01.2020

posudku s

vynaložené na zpracování takového ocenění budou hrazeny zhotovitelem.

XIII.
Zajištění závazků zhotovitele

13.1.
Sb. v

13.1.1. ,
do dne protoko
stranami 10 % z .

13.1.2. ode dne

protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků podepsaného oběma smluvními
5 % z .

13.2. . zhotovitel objednateli

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy. Nepředložení či neprokázání finanční
záruky ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením této smlouvy a opravňuje
o .000,00

Kč za každý kalendářní den dle čl. XI. bodu 11.7. této smlouvy.

13.3. Fin 2
.

Nepředložení či neprokázání finanční záruky ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným
porušením této smlouvy a opravňuje objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s
dodáním finanční záruky ve výši 5.000,00 Kč za každý kalendářní den dle čl. XI. bodu 11.7. této smlouvy.

13.4. to smlouvy o tyto y

ČR:
a)
b)
c) objednatele 19-5

13.5. V
realizace d .

13.6. Ze k at o
z mlouvy

nebo v objednateli vznikne ze s

13.7. Ze k

prostředky v případě, že během záruční doby nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této
smlouvy nebo

.

13.8. V
,

písemně požádá objednatele o uvolněné finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být
zaslána.
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13.9.
činnosti) včetně možných škod pracovníků zhotovitele (např. krádeže), dále proti vnějším podmínkám 
(mimo složitě pojistitelné vlivy, kterými jsou válka, mobilizace, povstání, teroristický čin). Doklady o 
pojištění dodavatel předloží zhotovitel na vyzvání. Minimální limit pojistného plnění při pojištění 
odpovědnosti zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků
zhotovitele, a bez DPH.
Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XIV.
Závěrečná ustanovení

14.1.
objednateli budou v

14.2.

14.3.

14.4.
začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla 
výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené 
náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou na finančním vyrovnání, provede nezávislý znalecký 
subjekt ocenění do té doby provedeného a odevzdaného plnění díla proti zaplaceným částkám a na 
základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. V takovém případě se strany
dohodly na N
budou hrazeny smluvní stranou, která si znalecký posudek vyžádala.

14.5. a 
smlouvy .

14.6.
ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, 
se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

14.7. V
písemnost na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nepřevezme, má se za to, že písemnost byla 
doručena.

14.8.
z

.

14.9. Osoby 
stranu.

14.10.
zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech 
technických.

14.11. Registru smluv 
., registr smluv v

14.12.
registr smluv v
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14.13.
profilu zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění.

14.14.
údajů v platném znění, které mu objednatel předá v rozsahu nezbytně nutném pro splnění předmětu 
této smlouvy, a že je pro činnost, při níž přichází do styku s osobními údaji dostatečně organizačně i 
technicky vybaven a jeho pracovníci, resp. osoby, které pro něho vykonávají činnost související
s .

14.15.Podle
z

14.16. -
číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu s ustanovením

e
smlouvu vč. jejich změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za dílo, tak poskytnutí těchto

.

14.17.
lidská práva.

14.18.
základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

14.19. v 
smlouvy,

14.20.Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z
strana obdrží jeden.

14.21. Rady -sever na 8/72. 13.01.2021.

14.22.K
nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást
smlouvy:
Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet
Příloha č. 2 -  Harmonogram plnění díla / pouze vybraný dodavatel 
Příloha č. 3 -  Pojistná smlouva /  pouze vybraný dodavatel

V

Ing.
Martin
Cibula

Digitálně 
podepsal Ing. 
Martin Cibula 
Datum: 2021.05.19 
11:42:01 + 02 W

V dne

Ing. Robert 
Liška

Digitálně podepsal 
Ing. Robert Liška 
Datum: 2021.05.06 
09:27:54+01'00'

Aleš
Přibyl

Digitálně 
podepsal Aleš 
Přibyl
Datum: 2021.05.06 
08:50:24+02'00'

Za objednatele:
Ing. Martin Cibula

-sever

Za zhotovitele:
Ing. Robert Liška, Bc. Aleš Přibyl, jednatelé
OSS Brno, s.r.o.
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