SMLOUVA

o DÍLO

Smluvní strany:

VODÁRNAPLZENa.s.
se sídlem: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

IČO: 25205625, DIČ1CZ 25205625
bank. spojení:

č. účtu:

generální ředitel

zastoupená:
(dále jen „VP" nebo také

„Objednatel“)

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
se sídlem Domažlická 168, 318 00 Plzeň

IČO: 25606468, DIČ:C225606468
společnostzapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 4934
Bank. spojení:

č. účtu

vedoucím odštěpného závodu Plzeň

zastoupená:

Vedením realizace stavby ve smyslu 5 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:
odpovědným

obchodně —

zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je:
technický manažer
(dále jen „Zhotovitel")

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením & 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen

„Prováděcí

smlouva")

Smluvní strany, vědomy sí svých závazků vtéto Prováděcí smIouvě obsažených a s úmyslem být
touto

Prováděcísmlouvou

vázány, dohodly se na následuiícím mění
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Prováděcí

smlouvy:

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.

Objednatel, Zhotovitel a další smluvní strany uzavřeli dne 12. 5. 2020 rámcovou smlouvu,
jejímž účelem je zajistit pro objednatele provádění stavebních prací vztahujících se
infrastruktuře dle rámcové smlouvy (dále jen „Rámcová smlouva“).
k vodohospodářské

1.2.

Objednatel postupem dle čl. 6 Rámcové smlouvy vybral zhotovitele, aby poskytoval plnění
specifikované níže v této Prováděcí smlouvě, a uzavřením této Prováděcí smlouvy mu na

základě Rámcové smlouvy zadává příslušnouveřejnouzakázku.
z. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1.

Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
čase Dílo spočívající v následujících
objednatele s potřebnou péči a v ujednaném
stavebních pracích:
„Obnova

kanalizace

Kolmá,

úsek Nad Týncem —

Kolmá,

Obnova

kanalizace

Nad

Týncem, úsek Lazaretní — Stará cesta".
Kolmá: obnova kanalizační stoky DN 250 v délce 107,60 m klasickým výkopem, vč.
obnovy 5 ks šachet a přepojení stávajících kanalizačních přípojek.
Nad Týncem: obnova kanalizační stoky DN 950/500 v délce 179,60 rn bezvýkopovou
technologiívč. obnovy 5 ks šachet a přepojení stáv. kanalizačních přípojek.
Rozsah

stavby je dále

specifikován

jejími

technickými

parametry

uvedenými v

projektové dokumentaci.
(dále jen „Dílo“).
2.2.

Požadavky na provedení Díla jsou blíže specifikovány v i) závazné projektové dokumentaci
Společnosti INGVAMA, Bližanovy 85, 340 34 Plánice 2 09/2020, IČO: 06787720 ii) ve
vyjádřeních a stanoviscích dotčených správních orgánů a organizaci a budou souhrnně
předána zhotoviteli ve dvou vyhotoveních, jednom tištěném a jednom elektronickém, po
podpisu Prováděcí smlouvy.

2.3.

Dílo bude provedeno vsouladu s nabídkou zhotovitele, která byla v rámci Minítendru
„Obnova kanalizace Kolmá, úsek Nad Týncem — Kolmá, Obnova kanalizace Nad Týncem,
úsek Lazaretní— Stará cesta", podána dne 7 6. 2021.

2.4.

Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za
provedení Díla cenu stanovenou na základě ceny uvedené v odst. 3.1 a 32 této Prováděcí
smlouvy určenou v souladu s čl. 7 Rámcové smlouvy (dále jen „Cena“).

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1.

Cena Díla, vyjma Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této
stranami

Prováděcísmlouvy, mezi smluvními

sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH

Sazba DPH v %

Cena v Kč vč. DPH

11 780 872,56

21

14 254 855,80
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3.2.

Cena Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvyje mezi smluvními stranami

sjednána\!následujícívýši:
Cena v Kč bez DPH

Sazba DPH v %

Cena v Kč vč. DPH

135 000,-

21

163 350,-

3.3.

Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvořísoučást nabídky
zhotovitele, blíže specifikované v odst. 2.3. této Prováděcí smlouvy .

3.4.

Cena Díla zahrnuje všechny náklady zhotovitele na dodání Díla. Cena díla je Ceikovou
cenou ve smyslu odst. 7.1 Rámcové smlouvy. Cena za Dílo je nejvýše přípustnou a
nepřekročitelnou cenou za dodání Díla a pokrývá veškeré náklady Zhotovitele na dodání
Díla a zahrnuje cenu za všechny další služby, práva a dodávky
poskytnutí Díla zhotovitelem podle této Prováděcí smlouvy.

3.5.

poskytované v rámci

Cena Zvláštní nákladů stanovená zhotovitelem je součástí ceny Díla a odpovídá době a
způsobu provádění Díla a požadavkům příslušných vIastníků/správců veřejných pozemků,
k nimž se tyto Zvláštní náklady vážou. Cena Zvláštních nákladů uvedená v odst. 3.2 této
Prováděcí smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, přičemž Objednatel není povinen hradit
jakékoli Zvláštní náklady zhotovitele tuto částku překračující. Objednatel je povinen
proplatit Zhotoviteli cenu Zvláštních nákladů pouze dle jejich skutečné a prokázané výše
(tj. do částky zhotovitelem skutečně vynaložené na tyto Zvláštní náklady, nikoliv nutně do
částky maximální), maximálně však do výše ceny Zvláštních nákladů uvedené v odst. 3.2
musí nárokovat Zvláštní náklady nejpozději do 20
pracovních dnů od předání a převzetí Díla. Vopačném případě nárok na proplacení
Zvláštních nákladů zaniká. Zvláštní náklady budou vždy proplaceny až po vyhotovení
této

Prováděcí smlouvy. Zhotovitel

závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla dle odst. 12.3 Rámcové smlouvy a jeho
podpisu oběma Smluvními stranami.
Smluvní strany se dohodly, že úhrada plnění zhotovitele bude probíhat na základě
postupně vystavovaných dílčích měsíčních faktur. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel, nejdříve
k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo fakturovaná
plnění poskytnuto. Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturu vystavit na základě soupisu prací
provedených v uplynulém kalendářním měsíci odsouhlaseného oprávněnou osobou
Tento
prací a zjišťovací
odsouhlasený soupis
protokol
potvrzený
objednatelem bude nedílnou součástí dílčí faktury. Soupis prací předává Zhotovitel k
odsouhlasení objednateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, v němž bylo poslwtnuto předmětné plnění. Pro sdělení výhrad k soupisu
objednatele.

provedených prací dle tohoto odst. 93 Rámcové smlouvy dohodly smluvní strany lhůtu tři
(3) pracovní dny od jeho předložení oprávněné osobě objednatele nebo jinému zástupci
objednatele. Nebudou-li v této lhůtě sděleny výhrady k soupisu provedených prací, má se
prací dle odst. 9.3 Rámcové smlouvy
nejsou potvrzením objednatele o akceptaci jednotlivých dílčích plnění. V případě postupu
tento soupis za odsouhlasený. Soupisy měsíčních

dle tohoto odst.9.3 bude Dílo akceptovánojako celek v souladu s čl. 12 Rámcovésmlouvy.
Objednatel je oprávněn

sohledem

na okolnosti plnění změnit v průběhu

plnění

této

Prováděcí smlouvy způsob úhrady plnění.

3.6.

Zhotovitel se zavazuje, Že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup ve smyslu 9 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dálejen „ZoDPH"). V případě, Že daňový doklad bude obsahovatjiný
než takto

zveřejněný účet, bude

takovýto
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daňový doklad

považován

za neúplný 3

kjeho doplnění. Do okamžiku doplnění si
vyzve zhotovitele
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
Objednatel

uskutečnění
Vpřípadě, že kdykoli před okamžikem
základě této Prováděcí smlouvy bude o zhotoviteli

3.7.

platby ze strany

Objednatel

objednatele

na

daně z přidané hodnoty
že
Zhotovitel
skutečnost,
je

správcem

dálkový
přístup
5
106a
nespolehlivým
plátcem ve smyslu
ZoDPH, má Objednatel právo od okamžiku
uskutečňované na základě této Prováděcí
zveřejnění ponížit všechny platby Zhotoviteli

zveřejněna

smlouvy

způsobem

částku DPH. Smluvní strany
zhotoviteli
sjednávají, že takto
DPH
odvede správci daně sám Objednatel v souladu s ustanovenímš
částky

příslušnou

o

nevyplacené
1093 ZODPH.

4.

umožňujícím

TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA
4.1.

Nebude»li Dílo

provedeno jednorázově, ale po dílčích milnících, zavazuje se Zhotovitel do
uzavření této Prováděcí smlouvy, nejpozději však před zahájením prací,
zhotovení Díla (dále jen
harmonogram
zpracovat Plán organizace výstavby obsahující
Vrámci
harmonogramu
Zhotovitel
plnění").
plnění je
„Harmonogram
povinen

25 dnů

od

níže

respektovat
s Objednatelem
4.2.

Zhotovitel

Zhotovitel

4.3.

4.5.

návrh

Objednatel se k návrhu

Harmonogramu

dnů ode dne, kdy tyto

je

lhůtě

kakceptaci

povinen, v průběhu

aktualizovaný

plnění vsouladu
připomínky

Harmonogramu

spřipomínkami
obdržel, a zaslat jej
postupem dle odst. 4.2

plněnívyjádří
tento postup se může aplikovat i opakovaně.

Prováděcísmlouvy shora, přičemž

Zhotovitel

uvedené

vrátí Zhotovíteli k upravení.

objednateli.

žádosti

se

Harmonogramu plnění bud' schválí, nebo jej se svými

povinen upravit
do 7 kalendářních

je

nedohodne—Ií

objednatelem,

plnění ve shora

Harmonogramu

objednatele
této
4.4.

návrh

Objednatelnávrh

připomínkami

stanovené

termíny

písemnějinak.

předloží

objednateli.

uvedené

objednateli na základě jeho
provádění Díla, předložit
plnění, a to do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti.

Harmonogram

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá

objednateli v termínech dle této Prováděcí

smlouvy.
4.6.

Zhotovitel
staveniště,
zhotovitele

4.7.

provést Dílo v termínech

Harmonogram
následující

5.

se zavazuje zahájit stavební práce na Díle nejpozději do 20 dnů od předání
dohodnuto
pokud není
jinak. Tímto současně není dotčena povinnost

plnění

musí

uvedených v této Prováděcí smlouvě.

vsouladu

sodst.

4.1

Prováděcí

smlouvy

zohledňovat

termíny plnění:

4.7.1.

k předání a převzetí

4.7.2.

k zahájení stavebních

4.7.3.

k předání a převzetí Díla dojde

staveniště

dojde v době do 7 dnů od výzvy

objednatele;

prací na Díle dojde v době do 20 dnů od předání
nejpozději

do

staveniště;

30.11.2021.

PODMÍNKY PŘEDÁNÍA PŘEVZETÍSTAVENIŠTĚ
5.1.

Zhotovitel
převzetí
termínech

se zavazuje převzít staveniště
nejpozději do 7 dnů od výzvy objednatele k
staveniště. Tímto současně není dotčena povinnost zhotovitele provést Dílo v
uvedených v

Harmonogramu

plnění.
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V případech, kdy Objednatel zhotoviteli předal dokumentaci o inženýrských sítích
vedoucích staveništěm, je Zhotovitel povinen zabezpečit vytýčení inženýrských sítí

5.2.

vedoucích přes staveniště.

ZABEZPEČENÍA ODSTRANĚNÍSTAVENIŠTĚ
6.1.

Zařízenístaveniště bude zabezpečeno zhotovitelem v souladu sjeho potřebami, v souladu
s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

6.2.

Zařízení staveniště bude odstraněno ve lhůtě do 10 dnů od jeho vyklizení.

6.3.

Zařízenístaveniště bude po předánía převzetí Díla wklizeno ve lhůtě do 10dnů od předání
a převzetí Díla.

ZÁRUČNÍ DOBA
Záručnídoba začíná plynout dnem podpisu Protokolu o předání Díla druhou stranou této

7.1.

Prováděcí smlouvy, přičemž délka záruční doby je stanovena následovně:
7.1.1.

záruční doba na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto
zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté
výrobcem, nejméně však v délce dvacet čtyři (24) měsíců. Objednatel je u vybraných
strojů a technologického zařízení oprávněn požadovat stanovení delší záruční doby.
Tato doba nepřekročí délku šedesáti (60) měsíců;

7.1.2.

záruční doba na povrchy komunikacíse sjednává v délce šedesáti (60) měsíců ode dne
podpisu Protokolu o předání Díla či jeho části, jejíž součástí byly povrchy komunikací,

druhou stranou této Prováděcísmlouvy;
7.1.3.

záruční doba na celé Dílo se sjednává v délce šedesáti (60) měsíců ode dne podpisu

Protokolu o předání Díladruhou stranou této Prováděcísmlouvy,s výjimkou částí Díla
uvedených v odst. 7.1.1 a odst. 7.1.2 této Prováděcí smlouvy.
7.2_

Další podmínky záruky za jakost stanoví ustanovení čl. 13 Rámcové smlouvy.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
8.1.

Zhotovitel je povinen objednatele písemněvyzvat k převzetí Díla, a to alespoň 10 (deset)
pracovních dnů přede dnem plánovaného převzetí Díla. Zhotovitel je před předáním Díla
nebo jeho části objednateli povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a
odpady na staveništi tak, aby bylo možno Dílo nebo jeho část řádně převzít a užívat v

souladu s touto Prováděcísmlouvou.
8.2.

přejímacím řízením se Zhotovitel zavazuje předat
objednateli všechny doklady související s provedením zkoušek, předepsaných zvláštními
dokumentací
nebo
požadovaných
normami,
předpisy,
závaznými
Projektovou
Nejpozději 5 pracovních dnů před

objednatelem, zejména doklady dle čl. 8.11 této Prováděcí smlouvy. Předložení všech
dokladů o provedení těchto zkoušekje nezbytnou podmínkou pro převzetí Díla nebo jeho
části objednatelem. Doklady o provedených zkouškách budou součástí protokolu o dílčím
předání a převzetí části Díla nebo závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla.

8.3.

Objednatel převezme řádně dokončené Dílo po úspěšném provedení zkoušek dle odst.
smlouvy a předložení všech dokladů o provedení těchto zkoušek
aza předpokladu, že Dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, vyjma vad a
nedodělků drobných, které samy o sobě ani ve spojenísjinými nebráníužívání Díla funkčně

12.2

Rámcové
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nebo esteticky,

anijejí užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady").
O předání a převzetí Díla jako celku Smluvní strany vyhotoví závěrečný protokol o předání
a převzetí Díla (dále jen „Protokol o předání Díla"). Objednatel je povinen v Protokolu o
předání díla uvést, zda Dílo převzal s výhradami, či bez výhrad ve smyslu 5 2605

občanského zákoníku.
8.4.

Dílo se považuje za řádně dokončené a předané bez výhrad podepsáním Protokolu o
předání Díla Smluvními

stranami, jestliže Dílo zároveň

nevykazuje žádné vady a nedodělky

ani Drobné vady. Jestliže Dílo, které jinak nevykazuje žádné vady a nedodělky, vykazuje
Drobné vady, považuje se takové Dílo podepsáním Protokolu o předání Díla Smluvními
stranami za řádně

8.5.

Součástí

dokončené a předané s výhradami.

Protokolu

předání Díla bude

o

seznam

případných

Drobných

vad s uvedením

závazné lhůty pro jejich odstranění zhotovitelem. Lhůtu pro odstranění Drobných vad
stanoví

k závažnosti,
Objednatel s
přihlédnutím
příslušné
povaze a rozsahu
Zhotovitel je povinen odstranit Drobné vady na vlastní náklady a odpovědnost.

8.6.

vady.

k povaze Díla oprávněn požadovat, aby předání a převzetí
postupně po jednotlivých částech dle Harmonogramu Díla. Smluvní strany
předání dílčích částí Díla dílčí protokoly o předání Díla. Ustanovení odst. 8.1 až

Objednatel

je s

přihlédnutím

Díla probíhalo
vyhutovío

odst. 8.5 této Prováděcí smlouvy se na předání části Díla vztahují
8.7.

Objednatel je
jestliže
o

oprávněn

vykazujejakékoliv

převzetí Díla, není-Ii Dílo řádně dokončené, zejména
či
nedodělky, kromě Drobných vad. Smluvní
stranyvvhotoví
vady
odmítnout

převzetí Díla protokol, v němž budou vymezeny důvody Objednatele pro
stanovisko
Objednatele a náhradní termín pro řádné dokončení,

odepření

převzetí Díla,

odepření

zkouškya předání Díla. Při náhradním předání Díla
odst. 8.1 až odst. 8.5 této Prováděcí smlouvy.

8.8.

Zhotovitel je povinen přizvat k
stanovena

obecně

přejímacímu

postupujíSmluvnístrany

Smluvní
nabývá

strany

sjednávají,

zhotovením

Objednatel

že

ustanovení

správní úřady, jejichž účast je
případně i třetí osoby, jejichž účast

závaznými

výslovně

dle

řízení příslušné

právními předpisy, a
bude podle povahy předávané části Díla nezbytná.

8.9.

přiměřeně.

vlastnické

Díla, respektive

právo k Dílu, respektive k části Díla
zhotovením části Díla, a to bez ohledu na

to, že Dílo, resp. část Díla nebyly
objednateli
předány. V případě pochybností, zda je
vlastnické právo k určité části Díla možné nabýt samostatně, je rozhodující stanovisko
Zhotovitel nesmí ve smlouvách se svými subdodavateli
Objednatele.
sjednat výhradu
vlastnictvíve

smyslu

2132 občanského

ustanoveníš

zákoníku,

anijinou

podobnou

výhradu

ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
8.10.

Bez ohledu na přechod vlastnictví dle odst. 8.9. této Prováděcí smlouvy nese Zhotovitel
nebezpečí škody na prováděném Díle a nebezpečízničení stavby až do okamžiku převzetí
Díla (podpisem Protokolu o předání Díla). V případě vzniku poškození prováděného Dílaje

Zhotovitel povinen takové poškození bez zbytečného odkladu na vlastní náklady odstranit.
Nebezpečí

škody

okamžikem

podpisu

na Díle přechází na
objednatele
Protokolu o předání Díla. Zhotovitel

okamžikem

předání

Díla,

tedy

nese nebezpečí škody na věcech,
které pro provedení Díla opatřil Objednatel, a které Objednatel předal zhotoviteli, až do
doby, kdy přejde nebezpečíškody na Objednatele nebo kdyje vrátí objednateli.
8.11.

Před

zaasfaltováním

vyhotoveních,

komunikací

není-Ii výslovně

předloží

Zhotovitel

uvedenojinak:
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následující

doklady

ve třech

(3)

8.11.1. zápisy o tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti kanalizací, zkouškách celistvosti
zemnícího pásku, zkouškách o průchodnosti kanalizací (TV kamera), doklad o
nezávadnosti pitné vody v potrubí (dle daného typu stavby);

8.112. doklad z průběžného hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících.
8.12.

K přejímacímu řízení předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních,
není—li výslovně uvedeno jinak:

8.12.1. úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby opatřená
razítkem a podpisem odpovědného

zástupce zhotovitele;

8.122. protokol o vytýčení stavby oprávněným
8.123.

geodetem;

zaměřenítras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti do souřadnic podle
přílohy Výzvy, vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do
katastrální mapy a šest (6) vyhotovení

geometrického

plánu jako podkladu pro věcná

břemena;
8.124.

zápisy () prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

8.125.

prohlášení o shodě, atesty dodaných

8.126.

doklad o uložení odpadů dlezákona č. 541/2020 Sb., oodpadech;

8.127.

2x barevná fotodokumentace
stavby (fotodokumentace

materiálů a zařízení na stavbu;

pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení
bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií

stavby za týden);

8.128. zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby
(zkoušky přídržnosti apod.);

8.12.9.

prohlášeníZhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby
při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;

8.12.10. zápisy o úspěšném předání dotčených

pozemků

vlastníkům (uživatelům) včetně

dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství;
8.12.11.

1x originál Deníku;

8.12.12.

prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla;

8.12.13.

další doklady, případně předem vyžádané objednatelem.

9. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ
9.1.

Řádné plnění zhotovitele je zajištěno zejména sankcemi stanovenými v čl. 15 Rámcové

smlouvy a tímto či. 9 Prováděcí smlouvy, pojistnými smlouvami uzavřenými dle čl. 17
Rámcové smlouvy a zádržným dle odst. 9.8 Rámcové
objednateli

smlouvy. Zhotovitel je povinen
před zahájením prací na Díle doložit existenci stavebně montážního pojištění

na Dílo s výšípojistného plnění odpovídající Ceně Díla.
9.2.

Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v Rámcové smlouvě a/nebo v
této

Prováděcí

smlouvě

povinen

objednateli

Zhotoviteli v takovém případě požadovat
9.2.1.

uhradit

a Objednatel je
uhrazenísmluvních pokut takto:

oprávněn

po

při prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním Díla nebo jeho části
Prováděcí smlouvy je Objednatel oprávněn po zhotoviteli
vtermínech dle této
požadovat

zaplacení smluvní pokuty ve výši

prodlení;
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% z Ceny Díla za každý započatý den

9.2.2.

při

prodlení

předchozím

se splněním jiného termínu, než je termín uvedený v
stanoveného v Rámcové smlouvě nebo této Prováděcí smlouvě

zhotovitele
bodě,

staveniště, zahájení Stavebních prací, dokončení
převzetí
termínů stanovených v Harmonogramu Díla), je Objednatel
% z Ceny Díla
oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
den
každý
započatý
prodlení;
za
termínu

(zejména

Stavebních prací, jiných

9.2.3.

při prodlení zhotovitele se splněním dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem nebo
dohodnuté Smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí
Díla nebo jeho části nebo lhůty stanovené pro odstranění vad nebo pro nastoupení
záruční doby, je Objednatel oprávněn po zhotoviteli
% z Ceny Díla za každý započatý den
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
kodstranění

vad v průběhu

prodlení;
9.2.4.

při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je Objednatel oprávněn po zhotoviteli
požadovat zaplacenísmluvní pokuty ve výši1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)
za každý započatý den prodlení až do dne vyklizení staveniště;

9.2.5.

v případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem Deník (případně
jednoduchý záznam o stavbě) včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí
závaznými předpisy, Rámcovou smlouvou a touto Prováděcí
smlouvou, je Objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacenísmluvní pokuty

v souladu & obecně

ve výši 3.000,- Kč (slovy: třítisíce korun českých) za každý jednotlivý případ porušení
uvedené povinnosti;

9.2.6.

v případě, že Zhotovitel
poruší svoji povinnost zpracovat a předložit ke schválení
lhůtě KZP, nebo některou jinou svou povinnost
nebo
stanovené
TDI ve
objednateli
blíže specifikovanou v odst. 10.34 — 10.39 Rámcové smlouvy, je Objednatel oprávněn
po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000; Kč (slovy: tří tisíce
korun českých) za každýjednotlivý případ porušení uvedené povinnosti;

9.2.7.

v případě

prodlení

zhotovitele se splněním jeho

povinnosti

předložit

objednateli

seznam subdodavatelůdle odst. 10.5 této Prováděcí smlouvyvzniká objednateli nárok
na úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy:jeden tisíc korun českých) za každý
započatý den takového prodlení;
9.2.8.

v případě porušení povinnosti realizovat plnění této Prováděcí smlouvy vsouladu
odst. 16.5 Rámcové smlouvy vzniká Objednateli nárok na úhradu
sustanovením
smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý
jednotlivý případ takového porušení;

9.2.9.

v případě

porušení

povinnosti

realizovat

plnění

Prováděcí

smlouvy

vsouiadu

s ustanovenímodst.10.11 této Prováděcísmlouvyvzniká objednateli nárok na úhradu
smluvní pokuty ve výši

10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každého
pracovníka, který splňuje definované podmínky, nebo za každého pracovníka, jehož
splnění pracovních podmínek nebude doloženo.

93.

Poruší-li Zhotovite! povinnosti dle odst. 16.1 Rámcové smlouvy alokovat na plnění dle
Rámcové smlouvy pracovní kapacitu osob realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 6 této
Rámcové smlouvy a k plnění dle Rámcové smlouvy a

této

Prováděcí smlouvy využít
souhlasem

Objednatele, je
těchto osob, případně tyto osoby měnit jen se
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc
korun českých) za každé porušenítakové povinnosti.

výhradně
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9.4.

Poruší—Ii Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.2 Rámcové smlouvy poskytovat plnění dle
Rámcové smlouvy sám, nebo s využitím subdodavatelů uvedených v Příloze č. 5 Rámcové
smlouvy, případně tyto subdodavatele měnit jen s písemným souhlasem objednatele, je
povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000; Kč (slovy: dvacet pět tisíc

korun českých) za každé porušenítakové povinnosti.

9.5.

Poruší—ji Zhotovitel

povinnosti dle odst. 16.3 Rámcové smlouvy alokovat technické a

strojové vybavení uvedené v Příloze č. 7 této Smlouvy a k plnění dle této Smlouvy využít
tohoto vybavení, vázat toto vybavení na plnění dle Rámcové smlouvy a této Prováděcí
vybavení jen spísemným souhlasem objednatele, je
smluvní
pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc
povinen zaplatit objednateli
korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
smlouvy,

9.6.

případně

měnit toto

Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.4 Rámcové smlouvy zajišťovat plnění Rámcové
smlouvy a této Prováděcí smlouvy prostřednictvím provozních a technických útvarů
uvedených v Příloze č. 8 Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové
povinnosti.

9.7.

Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 17.1 Rámcové smlouvy mít uzavřenou pojistnou
smlouvu pro odpovědnost za způsobenou škodu při výkonu své podnikatelské činnosti
třetím

Objednateli dle odst. 17.4 Rámcové smlouvy, je
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun

osobám nebo tuto předložit
zaplatit

objednateli

povinen
českých) za každé porušenítakové povinnosti.
9.8.

Poruší—Ii Zhotovitel povinnosti dle odst. 17.4 Rámcové smlouvy předložit originál či úředně
ověřenou kopii jakýchkoliv dokladů, kterými Zhotovitel v rámci zadávacího řízení na
Veřejnou zakázku prokázal svou kvalifikaci na realizaci této Veřejné zakázky a uspokojivé
doklady o tom, že tyto doklady jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši50.000,— Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé
porušení takové povinnosti.

9.9.

Poruší—li Zhotovitel povinnosti vyplývající : Rámcové smlouvy ohledně ochrany důvěrných

informací dle čl. 22 Rámcovésmlouvy, je povinen zaplatitObjednateli smluvní pokutu ve
výši100.000,— Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé porušenítakové povinnosti.
9.10.

Všechny výše uvedené smluvní pokutyjsou splatné do deseti (10) pracovních dnů ode dne
odeslání písemné výzvy objednatele.

9.11.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu. Výše
smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.

9.12.

Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní
pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

Není»lí vtéto

10. OSTATNÍ USTANOVENÍ
10.1.

Při zahájení stavebních prací na Díle předloží Zhotovitel

objednateli

platné výkopové

povolení.
10.2.

Zhotovitel se zavazuje označit stavbu informačními cedulemí, a to nejpozději v den
zahájenístavebních prací. Cedule musí být vyrobeny z odolného materiálu.

10.3.

minimálně tři (3) pracovní dny před zápisem do Deníku přizvat
odpovědnou osobu Objednatele ve věcech řízení Díla k prověření kvality provedení všech
prací, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými.
Zhotovitel je povinen
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Pokud Zhotovitel včas nepřizve pověřenou osobu objednatele ve věcech řízení Díla, je
povinen na žádost objednatele takové práce na vlastní náklady odkrýt.
10.4.

Zhotovitel

organizuje

stavby za účasti

v

maximálně

pravidelných,

měsíčních

Zhotoviteie.

intervalech

kontrolní

dny

je oprávněn vyžádat si
na jednotlivém
kontrolním dnu nebo technickém dnu i přítomnost dalších osob, přičemž
Zhotovitel je v případě žádosti objednatele
povinen jejich účast zajistit. Nedostaví—Ii se
zástupců

Objednatele a

Objednatel,

Objednatel ke kontrole, na níž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného
rozvrhu, může Zhotovitel
pokračovat v provádění Díla. V případě, že došlo ke

časového

skutečnostem,

které

ovlivňují

aktualizované

termíny

plnění.

pouze ze závažných a

Zhotovitel na
kontrolním
dnu
předloží
postup prací,
Nasmlouvané
termíny plnění mohou být aktualizovány

nepředvídatelných

důvodů.

Objednatel s návrhem

nemusí souhlasit

a může trvat na původních termínech daných touto Prováděcí smlouvou se všemi důsledky
z toho vyplývajícími.
Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však
zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-Ii mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádalli o dodatečnou
kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde kjeho tíži vše, co dodatečná
kontrola vyvolá.
10.5.

10.6.

Zhotovitel

se zavazuje předložit objednateli do 5 dnů od
seznam svých subdodavatelů
podílejících se na plněnítéto

obdržení

jeho

písemné výzvy

Prováděcísmlouvy.

Zhotovitel

se dále zavazuje na plnění dle této Prováděcí smlouvy alokovat
pracovní
kapacitu osob realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 6 Rámcové smlouvy a k plnění dle
této Prováděcí smlouvy využít výhradně těchto osob. Jakákoliv dodatečná změna osoby
realizačního
takovém

musí být

týmu

případě

disponuje

zavazuje

písemně schválena
osobu
realizačního

předem
nahradit
minimálními

požadovanými

Zhotovitel se v
týmu takovou osobou, která
odbornou
kvalifikací dle požadavků

znalostmi

Objednatelem.

a
uvedených v Zadávacídokumentaci
Veřejné zakázky. Jestliže kterýkoli z členů
týmu nehovoří českým jazykem na komunikativní úrovni, pak je Objednatel
vztahu
k takovému členovi týmu využít služeb tlumočníka, přičemž v takovém
oprávněn ve
Objednatele
realizačního

10.7.

případě

uhradíveškeré

Zhotovitel

se dále zavazuje na plnění dle této Prováděcí smlouvy alokovat technické a
vybavení uvedené v Příloze č. 7 Rámcové smlouvy a k plnění dle této Prováděcí
využít tohoto vybavení. Zhotovitel je povinen zajistit, že uvedené technické a

strojové
smlouvy

náklady spojené s využitím

služeb

tlumočníka

Zhotovitel.

Prováděcích
strojové vybavení bude vázáno na plnění dle Rámcové smlouvy a jednotlivých
smluv. Jakákoliv dodatečná změna technického a strojového vybavení musí být předem
písemně schválena
Objednatelem.
Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit
technické

příslušné
vybavením,

které

a/nebo strojové
má požadované

uvedených v Zadávací

dokumentaci

vybavení
minimální

takovým
technickým
a/nebo strojovým
vlastnosti dle požadavků
objednatele

Veřejné zakázky.

10.8.

Zhotovitel je povinen zajišťovat plněníte'to
Prováděcísmlouvy
prostřednictvím
a technických útvarů uvedených v Příloze č. 8 Rámcové smlouvy.

10.9.

Zhotovitel se zavazuje, že při vydávání výkopového
povolení vyvine maximální možnou
snahu, aby jeho podmínky
respektovali vyjádření
vlastníků/správců
dotčených veřejných
dříve
Díla.
při
pozemků vydaná
povolování
Kopii výkopového
povolení předá Zhotovitel
objednateli

10.10.

bezprostředně

Zhotovitel se zavazuje
prokazující požadavky
zábory,

zvláštní

pojeho

obdržení a před zahájením

provozních

prací.

objednateli
doklady
po jejich obdržení předkládat
vlastníkú/správců
dotčených
veřejných pozemků na poplatky za
užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení staveniště.
bezprostředně
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Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany zhotovitele, maximálně však
do výše nabídnuté ceny.
10.11.

Zhotovitel garantuje objednateli, že všichni pracovníci, kteří se podílejí na poskytování
jakéhokoliv plnění dle této Prováděcí smlouvy, budou po celou dobu plnění dle této
Prováděcí

smlouvy splňovat

zákonné

požadavky,

které jsou

vyžadovány pro řádné

vykonávání práce na území ČR. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele předložit
objednateli dokumenty
10.12.

prokazujícísplněníveškerých

souvisejících zákonných požadavků.

Smluvní strany v souladu s ustanovením 5 630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají promlčecí dobu ve vztahu k veškerým
právům objednatele přímo či odvozené souvisejícím s touto Prováděcí smlouvou v délce
pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1.

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě,
se řídí Rámcovou smlouvou. Vpřípadě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou
aRámcovou

smlouvou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy,
z Rámcové smlouvy či z příslušných právních předpisů vyplývalojinak.
11.2.

ledaže by

Není—Ii vtéto Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-Ii z povahy věci jinak,
mají veškeré pojmy definované vRámcové smlouvě a použité vtéto Prováděcí
smlouvě stejný význam jako v Rámcové smlouvě.

11.3.

Tato

Prováděcí

smlouva

spolu

spříslušnými

ustanoveními

Rámcové

smlouvy

představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Prováděcí smlouvy.
11.4.

Tato

Prováděcísmlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,

o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
115.

Smluvnístrany berou na vědomí, že tato Prováděcí smlouva podléhá ve smyslu zákona
6. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, uveřejnění
prostřednictvím registru smluv. Smluvnístrany se dohodly, že tuto Prováděcí smlouvu
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Objednatel.

11.6.

Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že Objednatel zveřejní úplné znění této Prováděcí
smlouvy vč. příloh. Tato Prováděcí smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i
případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud
Zhotovitel nejpozději do uzavřenítéto smlouvy nesdělí objednateli ty údaje, resp. části
této Prováděcí smlouvy (jejích příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním
předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního
tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. 9 218 ZZVZ), spoiu s odkazem na
konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu
uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části této Prováděcí smlouvy
(jejích příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
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Smluvní strany

prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

obsahem

Objednatel

Zhotovitel

V Plzni dne

v Plzni dne

Digitálně

podepSEI
Digitálně

podepsal
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