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Dílo je provedeno, je-Ii dokončeno ve smyslu článku 9.4 a předáno ve smyslu článku 10.1.

92

Zahájení provádění dila
Zástupce objednatele musí dát Zhotoviteli Oznámení o Dnu zahájení, a to nejméně 21 dnu před stano
veným Dnem zahájení. Den zahájení musí být nejpozději do 90 dnů ode dne účinnosti Smlouvy, není-li
v Základních údajích stanovena jiná lhůta.
Zhotovitel musí začít provádět Dílo neprodleně po Dni zahájení v souladu s Harmonogramem.

9.3

Doba pro dokončeni
Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo v Době pro dokončení stanovené v Základních údajích. Doba pro
dokončeni začíná běžet Dnem zahájení.

9.4

Dokončení díla
Dílo je dokončeno, pokud:
byly provedeny veškeré práce v souladu se Smlouvou včetně úspěšného provedení Přejímacích
zkoušek a odstranění případných vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých nebo drobných vad
a nedodělků, které samy osobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným
způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užíváni nebudou podstatným
zpusobem omezovat;
ii/

Zhotovitel vypracoval a předal Zástupci objednatele dokumentaci skutečného provedení,
manuály a jiné dokumenty uvedené vTechnickém zadání;

iiii Zhotovitel provedl zaškolení zaměstnanců Objednatele (je-li tak stanoveno v Technickém zadání).
Zhotovitel může požádat Oznámením Zástupce objednatele o převzetí Díla ne dříve než 14 dní před
předpokládaným dokončením Díla. Součástí tohoto Oznámení musí být určení termínu předpokláda
ného dokončení včetně dodání dokumentů stanovených v Technickém zadání. Zástupce objednatele
může přizvat k převzetí i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

9.5

Harmonogram
Zhotovitel musí předložit Zástupci objednatele Počáteční harmonogram do 21 dnu po tom, co obdr
žel Oznámení o Dnu zahájení. Každý Harmonogram musí být vypracován ve vhodném softwaru tak,
aby byly naplněny požadavky stanovené v tomto článku, Základních údajích nebo jinde ve Smlouvě.
Zhotovitel musí neprodleně předložit aktualizovaný Harmonogram zobrazující skutečný postup pra
cí, kdykoli předchozí Harmonogram neodpovídá skutečnému postupu prací nebo Smlouvě. Zhotovitel
musí předložit Počáteční harmonogram i každý další aktualizovaný Harmonogram vjedné tištěné verzi
a jedné elektronické verzi veditovatelné podobě, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. Každý Har
monogram musí obsahovat:
Den zahájeni, Dobu pro dokončení a Postupné milníky, včetně uvedení každé Přejímací zkoušky;
data poskytnutí práva přístupu, předání a umožněni užívání pro (všechny části) Staveniště
v souladu s daty stanovenými v Základních údajích. Nejsou-li tato data v Základních údajích
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stanovena, musí Zhotovitel uvést data, kdy požaduje, aby mu Objednatel poskytl právo přístupu
na (jednotlivé části) Staveniště, předal mu je a umožnil mu jejich užívání;
všechny činnosti v úrovni Členění podle Základních údajů s logickými vazbami a znázorněním
nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a dokončení každé z činností, s uvedením
časových rezerv (jsou-li nějaké) a se znázorněním Kritické cesty (případně Kritických cest);
data zpracování a odevzdání jednotlivých částí Výstupů zhotovitele včetně uvedení milníku
pro posouzení nebo schválení Výstupů zhotovitele Zástupcem objednatele, je-li ve Smlouvě
ujednáno;
vl

odhadovanou cenu prací předpokládaných k realizaci vjednotlivých měsících provádění Díla
podle Smlouvy;

vil posloupnost a načasování nápravných prací (jsou-li nějaké) podle článku 7.3;
viii data všech místně uznaných dnů pracovního klidu a pracovního volna (státních svátků);
viii/všechna klíčová data dodáníTechnologického zařízení a Materiálů;
ix/ průvodní zprávu, která musí obsahovat:
ix.al popis všech hlavních etap provádění Díla;
ix.b/ obecný popis postupů výstavby, které Zhotovitel zamýšlí použít při provádění Díla;
ix.c/ údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhotovitele v každé
kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele potřebného na Staveništi pro každý
stavební objekt po měsících;
i

.d

‚Xe

v případě aktualizovaného Harmonogramu identil~kaci jakékoli významné změny oproti
předchozímu Harmonogramu předloženému Zhotovitelem před předmětnou změnou;
Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.

Zhotovitel musí postupovat ve shodě s tímto Harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi
podle Smlouvy. Personál objednatele se může při plánování svých činností na tento Harmonogram spo
léhat. Zástupce objednatele může do 14 dnů od obdržení Počátečního harmonogramu (do 7 dnů od
obdržení aktualizovaného Harmonogramu) dát Zhotoviteli Oznámením připomínky, ve kterých uvede,
vjakém rozsahu tento Harmonogram neodpovídá Smlouvě.
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Potvrzení o převzetí
Zástupce objednatele musí do 28 dnu od obdržení Oznámení Zhotovitele podle článku 9.4:
vydat Potvrzení o převzetí, v němž bude uvedeno datum, k němuž bylo Dílo Zhotovitelem
dokončeno, a veškeré případné ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky včetně doby pro jejich
odstranění;
odmítnout Oznámením vydání Potvrzení o převzetí; Zástupce objednatele musí v tomto
oznámení uvést vady a nedodělky, pro které není možné Dílo považovat za dokončené pro účely
jeho převzetí.
Převzetí může být Stranami potvrzeno také formou protokolu podepsaného oběma Stranami.
Zástupce objednatele nesmí odmítnout převzetí dokončeného Díla pro ojedinělé nebo drobné vady
a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným způ
sobem bránit užíváni Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání podstatným způsobem omezovat.
Objednatel není oprávněn užívat Dílo nebo jeho část před vydáním Potvrzení o převzetí.

10 2

Přechod nebezpečí škody
Nebezpečí škody přechází na Objednatelek datu vydání Potvrzení o převzetí, nebo k datu, kdy mělo být
vydáno, podle toho, co nastane dříve.
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111.1
Smluvní cena musí být stanovena podle skutečné výměry prací změřené metodou stanovenou v Zá
kladnich údajích a oceněné na základě jednotkových cen uvedených Zhotovitelem v Příloze 1: Rozpo
čet nebyl-li za Dílo nebo jeho část ujednán Paušální obnos. Celková částka uvedená v Příloze 1: Roz
počet (Nabídková částka) není paušální úhradou za Dílo, nebylo-li tak výslovně ujednáno. Nabídková
částka se Po úpravách ujednaných ve Smlouvě stane Smluvní cenou.
11.2

Vyúčtování
Zhotovitel je oprávněn k zaplacení Smluvní ceny formou měsíčních plateb ve výši smluvní hodnoty pro
váděného Díla oceněné podle článku 11.1, při zohlednění jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou
být splatné.
Zástupce zhotovitele musí předložit Zástupci objednatele do 7 dnů po konci každého měsíce Oznáme
ním vyúčtování vykazující částky, ke kterým se považuje za oprávněného.

11 3

Průběžné platby
Zástupce objednatele musí do 14 dnů od obdrženi Oznámeni Zástupce zhotovitele podle článku 11.2
potvrdit Oznámením o odsouhlasení vyúčtováni částky způsobilé k zaplacení v souladu s článkem 11.1
a Smlouvou.
Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich
správnost nemůže být Zástupcem objednatele ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných doku
mentů, musí dát Zástupce objednatele Zástupci zhotovitele o této skutečnosti Oznámení včetně odů
vodněni, a to do 14 dní od obdržení vyúčtování. V takovém případě se:
k vyúčtováni nepřihliži;
Zástupce zhotovitele musí předložit Zástupci objednatele bez zbytečného odkladu nové
vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Zástupce
objednatele pak musí postupovat podle prvního a druhého odstavce, přičemž musí odsouhlasit
pro účely platby tu část vyúčtování, která je nesporná.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení vyúčtování.
Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až Po odsouhlasení vyúčtování. Objednatel musí Zhotovi
teli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena
faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného vyúčtování.

111.4

Závěrečna platba
Během 42 dnů od vydání Potvrzení o převzetí musí Zástupce zhotovitele předložit Zástupci objedna
tele Oznámením závěrečné vyúčtováni spolu se všemi podpůrnými dokumenty, aby mohl Zástupce
objednatele zjistit a odsouhlasenim závěrečného vyúčtování potvrdit celkovou smluvni hodnotu veš
kerých prací provedených v souladu se Smlouvou a výši dalších obnosů, k nimž se Zhotovitel považuje
za oprávněného.
Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo
jestliže jejich správnost nemuže být Zástupcem objednatele ověřena z důvodu nedostatečných pod
půrných dokumentů, musí Zástupce objednatele tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli
do 21 dni od obdržení závěrečného vyúčtování. V takovém případě Se:
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k závěrečnému vyúčtováni nepřihlíží;
Zástupce zhotovitele je povinen předložit Zástupci objednatele bez zbytečného odkladu
Oznámením nové závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude
v souladu se Smlouvou.
Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách ná
vrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objednatel formou průběžné platby
uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté, co je spor konečným způ
sobem vyřešený podle článku 15, musí Zástupce zhotovitele připravit a Zástupci objednatele předložit
Oznámením závěrečné vyúčtování.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlaseni vyúčtování.
Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtováni. Objednatel musí Zho
toviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčtování do 42 dnů od data, kdy Objednateli bude
doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného vyúčtování.
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Variace
Zástupce objednatele nebo Zástupce zhotovitele mohou kdykoli před vydáním Potvrzení o převzetĺ
Oznámením iniciovat Variaci, která může spočívat v upřesnění anebo úpravě Díla, způsobu jeho prová
dění, případně ve změně posloupnosti a načasováni provádění Díla.
Iniciuje-li Variaci Zástupce objednatele, musí Zhotovitel předložit v Zástupcem objednatele přiměřeně
stanovené době Oznámením písemný návrh Variace iniciované Objednatelem. Iniciuje-li Variaci Zástup
ce zhotovitele, musí Oznámeni podle prvního odstavce tohoto článku obsahovat náležitosti návrhu Va
riace.
Návrh Variace musí obsahovat:
it

detailní popis navrhovaných projekčnkh a stavebních prací, včetně Věcí určených pro dílo, které
Zhotovitel navrhuje použít;

WI

harmonogram provádění těchto prací a návrh Zhotovitele na jakékoli souvisejkí úpravy
harmonogramu provádění Díla a případné prodloužení Doby pro dokončení;

tni návrh Zhotovitele na úpravu Smluvní ceny předložený v rozpočtu Variace v souladu
s ustanovením článku 12.2.
Zástupce objednatele musí co nejdříve, jak je to možné, nejpozději do 14 dnů od doručeni návrhu Va
riace tento návrh s Řádnou odbornou péči posoudit a zaslat Zhotoviteli Oznámením odpověd v níž:
at

dá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace;

bI

návrh Variace odmítne a uvede důvody; takové odmítnutí musí vždy obsahovat pokyn, jak má
Zhotovitel dále postupovat.

Zhotovitel nesmí Stavbu pozměnit bez pokynu kVariaci. Zhotovitel nesmí při čekání na pokyn kVariaci
jakkoli zpoždovat postup prací na Díle.
V případě, že Zhotovitel považuje požadovanou Variaci za nevhodnou pro její rozpor s účelem, jenž má
Dílo plnit z důvodu nevhodnosti navrhovaných Věcí určených pro dílo, z důvodu ohrožení bezpečnosti
provádění Díla nebo z jiných důvodů, je povinen tuto skutečnost Zástupci objednatele bezodkladně
písemně oznámit a to před zahájením provádění Variace. Jestliže Zástupce objednatele písemně trvá
na provedení Variace v požadované podobě, Objednatel nemá práva plynoucí z vady Díla vzniklé pro
nevhodnost na níž Zhotovitel Zástupce objednatele upozornil.
Zhotovitel musí zajistit Projektování proVariaci pouze v rozsahu uvedeném vTechnickém zadání. Není-Ii
takový rozsah vTechnickém zadání uveden, musí Projektování pro Variaci vypracovat Objednatel.

12.2

Ocenění variací
Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, které je předmětem
Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Variace. Vhodnou cenou
pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):
at

je specifikovaná ve Smlouvě;

bI je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě;
cI

je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace
této položky) podle příslušné cenové soustavy uvedené v Základních údajích, platných ke dni
předložení návrhu Zhotovitele kVariaci. K použitým cenám se nepřipočítává přirážka Zisku ani
přirážka Režii, jestližeje již v cenách podle použité cenové soustavy zahrnuta;
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musí být určena Zástupcem objednatele na základě návrhu kalkulace přiměřených přímých

nákladů položky předložené Zástupcem zhotovitele. Tento návrh musí Zástupce zhotovitele
předložit Zástupci objednatele co nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Zástupce
objednatele, spolu s přirážkami Režií a Zisku vypočtenými z přímých nákladů příslušné položky.

12.3

Zlepsení
Zástupce zhotovitele může Zástupci objednatele kdykoli před vydáním Potvrzeni o převzetí předložit
návrh Zlepšení spočívajícího především v upřesnění anebo úpravě předmětu Dila, způsobu jeho prová
dění, popřípadě ve změně posloupnosti a načasování provádění Díla.
Návrh Zlepšeni musí obsahovat:
i/

detailní popis navrhovaných projekčních a stavebnkh prací, včetně Věcí určených pro dílo, které
Zhotovitel navrhuje použít;

iii

harmonogram provádění těchto prací a návrh Zhotovitele na jakékoli související úpravy
harmonogramu provádění Díla a případné prodloužení Doby pro dokončení;

iii/ návrh Zhotovitele na úpravu Smluvní ceny předložený v rozpočtu Zlepšení v souladu
s ustanovením článku 12.2.
Zástupce objednatele musí co nejdříve,jakje to možné, nejpozději do 14 dnů od doručení návrhu Zlep
šení, zaslat Zhotoviteli odpověď. v niž:
dá Zhotoviteli pokyn k provedeni Zlepšeni;
návrh Zlepšení odmítne, a to i bez uvedeni důvodů.
Zhotovitel musí v případě schválení jeho návrhu Zlepšení zajistit Projektování pro Zlepšení.
V případě schváleníZlepšení, které přinese Objednateli úsporu v podobě snížení Smluvníceny, má Zho
tovitel nárok na zaplaceni odměny ve výši 50% této úspory.

12.4

Úpravy v důsledku změn práva
Smluvní cena bude zvýšena či snížena v souvislosti sjakýmkoli zvýšením či snížením Nákladů, které po
Základním datu vyplyne:
ze změny Právních předpisů;
ze soudního či úředního výkladu takových Právních předpisu;
z veřejnoprávního rozhodnutí.
Jestliže v důsledku změn práva vznikne nutnost provést Variaci, musí podle okolností Zástupce zhotovi
tele nebo Zástupce objednatele dát bezodkladně druhé Straně o takové skutečnosti Oznámení, kterým
iniciuje Variaci podle článku 12.1.
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113.1
Dílo a Výstupy zhotovitele musí být ve stavu požadovaném Smlouvou do data uplynutí příslušné Záruč
ní doby stanovené v Základních údajích nebo jinde ve Smlouvě, s výjimkou běžného opotřebení.
Jestliže se objeví vada nebo poškození před uplynutím příslušné Záruční doby, musí Objednatel dát
Zhotoviteli bez zbytečného odkladu příslušné Oznámení. Zhotovitel v takovém případě musí neprodle
ně Objednateli oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu nebo poškození Díla nebo Výstupů zhotovitele
odstranit. Zhotovitelem navržený způsob odstranění vady nebo poškození může být předem Objedna
telem připomínkován.

13.2

Záruční doba a Ihuty pro odstranění vad
Zhotovitel musí na svuj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Potvrzeni
o převzetí, a to v době uvedené v tomto potvrzeni.
Počátek běhu Záruční doby se počítá ode dne dokončení Díla uvedeného v Potvrzení o převzetí. Po
zahájení běhu Záruční doby musí Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady, pokud
jsou tyto vady přičitatelné jakémukoli porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele, a to v při
měřené době stanovené Objednatelem.
Zhotovitel musí na základě Oznámení o vadě učiněném Objednatelem vyvinout úsilí ke zjištění její pří
činy. Pokud není příčina vady přičitatelná Zhotoviteli podle předchozího odstavce, může Zhotovitel od
Objednatele požadovat úhradu Nákladů takového zjištění.
V případě, že Zhotovitel neodstraní jemu přičitatelné vady v době podle předchozích odstavců, může
Objednatel:
odstranit vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele (Zhotovitel
však neponese za tyto práce odpovědnost) a požadovat na Zhotoviteli náhradu těchto nákladů;
není-li vadu možné odstranit nebo není-li tos ohledem na výši nákladů na její odstranění účelné,
může Objednatel požadovat po Zhotoviteli slevu z ceny Díla.
Objednatel je oprávněn k prodlouženi Záruční doby v takovém rozsahu, v jakém nemohl v pruběhu
Záruční doby Dílo nebo jeho významnou část užívat následkem vady přičitatelné Zhotoviteli.
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Smlouvu je možné ukončit výpovědí Objednatele nebo odstoupením jedné ze Stran.

114.2

Objednatel může kdykoli na základě vlastního uvážení vypovědět Smlouvu prostřednictvím Oznámeni.
Výpověď Smlouvy nabývá účinnosti 28 dní poté, kdy Zhotovitel takové Oznámení obdržel. Objednatel
nesmívypovědět Smlouvu za účelem, aby Dílo provedl sám nebo ho nechal provést jiným zhotovitelem.
Zhotovitel musí v případě výpovědi Objednatele:
i/

skončit veškeré práce na Díle, vyjma prací, ke kterým mu byl ze strany Zástupce objednatele
v souvislosti s Oznámením o výpovědi vydán pokyn;

iii

předat Výstupy zhotovitele, Technologická zařízeni, Materiály a jinou práci, za které Zhotovitel
obdržel platbu;

iii/ vyklidit Staveniště, vyjma věcí potřebných pro zajištění bezpečnosti na Staveništi, a následně
Staveniště opustit.
Zhotovitel má v případě výpovědi Objednatele nárok na úhradu skutečně provedených prací na Díle,
na náhradu ušlého zisku a dalších škod, které mu v důsledku výpovědi Objednatele vznikly.

143

Odstoupení zhotovitele
Jestliže Objednatel neplní své závazky v souladu se Smlouvou, a i přes výzvuk nápravě učiněnou Ozná
mením dál porušuje Smlouvu, může dát Zástupce zhotovitele Zástupci objednatele Oznámení popisu
jící neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není Objednatelem napraveno během 7 dnů po doručení
Oznámení, může Zhotovitel přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.
Jestliže neplnění Objednatele není napraveno ani během 28 dnů po doručení Oznámení podle prvního
odstavce, může Zhotovitel následně po uplynutí této lhůty prostřednictvím druhého Oznámení odstou
pit od Smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti doručením tohoto druhého Oznámeni Objednateli. Zho
tovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště.
Zhotovitel má v případě odstoupení podle tohoto článku kromě úhrady skutečně provedených prací na
Díle nárok na náhradu ušlého zisku a dalších škod, které mu v důsledku odstoupeni vznikly.

14.4

Odstoupení objednatele
Jestliže Zhotovitel opustí Dílo, neplní nebo odmítne plnit oprávněný pokyn Zástupce objednatele, ne
postupuje s náležitou rychlostí a bez zpožděni či jinak neplní Smlouvu, a i přes výzvu Zástupce objed
natele k nápravě učiněnou Oznámením podle jiných ustanovení této Smlouvy dál Smlouvu porušuje,
může dát Zástupce objednatele Oznámení, s odkazem na tento článek, popisující neplnění Zhotovitele.
Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění Smlouvy během 14 dnů
poté, co obdržet Oznámení Zástupce objednatele podle prvního odstavce, může Objednatel prostřed
nictvím druhého Oznámení daného v následujících 21 dnech odstoupit od Smlouvy. Odstoupení Ob
jednatele nabývá účinnosti doručením tohoto druhého Oznámení Zhotoviteli.
Po obdržení Oznámeni o odstoupení od Smlouvy musí Zhotovitel demobilizovat a opustit Staveniště
s tím, že na místě zanechá takové Věci určené pro dílo, o kterých dá v Oznámenío odstoupení od Smlou
vy Zástupce objednatele pokyn, že mají být používány až do dokončeni Díla.
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Objednatel má v případě odstoupení podle tohoto článku nárok na náhradu dodatečných nákladů, ztrát
a škod spojených s neprovedením prací Zhotovitelem, včetně smluvních pokut. Zhotovitel má v přípa
dě odstoupení Objednatele nárok na úhradu skutečně provedených prací na Díle, řádně předaných
Výstupů zhotovitele a Nákladů na Věci určené pro dílo, ohledně nichž dal Zástupce objednatele pokyn
podle předchozího odstavce.

‚14.5

Odstoupení v případě úpadku
Je-li soudem rozhodnuto o úpadku jedné ze Stran, muže druhá Strana prostřednictvím Oznámení oka
mžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, že, v pří
padě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě zanechá jakékoli Věci určené pro dílo, ohledně nichž dal
Zástupce objednatele v tomto Oznámení pokyn, že mají být používány až do dokončeni Díla.
Odstupující Strana má v případě odstoupení podle tohoto článku nárok na náhradu ušlého zisku a dal
ších škod, které ji jako následek odstoupení vznikly.
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SPOLUPRÁCE, PREVENCE A ŘEŠENÍ SPORU
Smírné řešeníspo u
Vznikne-líz této Smlouvy nebo v souvislosti s ní jakýkoli spor mezi Stranami, musí se zástupci Stran sejít
a pokusit se vyřešit spor smírným způsobem. Nedojde-li k vyřešení sporu smírným zpusobem do 28 dní
Po vzniku takového sporu, může každá ze Stran postoupit spor k adjudikaci podle článku 15.2 (je-li mezi
Stranami sjednána).

Adjudikace
Není-li jakýkoli spor Stran vycházející z obsahu této Smlouvy nebo vzniklý v souvislosti s touto Smlou
vou vyřešen smírně, může být kteroukoli ze Stran postoupen k adjudikaci. Obě Strany musí po postou
pení sporu adjudíkátorovi neprodleně poskytnout veškeré dokumenty a informace, jaké adjudikátor
požaduje, aby mohl spor řádně rozhodnout.
Adjudikátor musí být jmenován Subjektem jmenujícím adjudikátora nebo mezi Stranami dohodnut
v souladu s Přílohou 2: Pravidla adjudikace.
Každá ze Stran nese své vlastní nákladyvzniklé v souvislosti s adjudikací, přičemž adjudikátor nesmí při
znat náhradu nákladů na adjudikaci některé ze Stran. Odměnu adjudikátora hradí Strany rovným dílem.
Adjudikátor musí rozhodnout o sporu Stran ve lhůtě stanovené v Příloze 2: Pravidla adjudikace. NesouHasí-li Strana s rozhodnutím adjudikátora, může dát do 28 dnů od obdržení rozhodnutí adjudikátora
Oznámení o svém nesouhlasu druhé Straně a adjudikátorovi. Takové Oznámení musí obsahovat popis
sporné záležitosti a důvody nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora. Strana, která podala Oznámení
o nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora muže následně postupovat podle článku 15.3.
Každé rozhodnutí adjudikátora je Po jeho vydání pro obě Strany závazné bez ohledu na to, zda bylo
některou ze Stran podáno Oznámení o nesouhlasu s rozhodnutim adjudikátora. Nebylo-li žádnou ze
Stran podáno Oznámení o nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora ve stanovené lhůtě od obdržení
rozhodnuti adjudikátora, stává se rozhodnutí adjudikátora konečným a závazným.

15.3

Soud
Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.
Jakákoli ze Stran může odkázat spor k obecnému nebo rozhodčímu soudu (tak, jak je stanoveno v Zá
kladních údajích), pokud proběhla adjudikace podle článku 15.2 (je-li mezi Stranami sjednána) a;
a

Strana během ní podala ve stanovené lhůtě Oznámení o nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora
v souladu s článkem 15.2;

b/

druhá Strana nedodržela rozhodnutí adjudikátora podle článku 15.2;

CI

adjudikátor nerozhodnul ve lhůtě stanovené v Příloze 2: Pravidla adjudikace.
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SEZNAM VOLITELNÝCH USTANOVENÍ
V následující části jsou uvedeny příklady oblast4 jimiž by se Smluvní podmínky mohly dále zabývat Jejich
konkrétníúpravaje ponechána na potřebách azváženíStran.
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ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Část B —Zvláštnísmluvní podmínky (dálejen,,Část B“) upravuje a doplňuje jednotlivá práva a povinnosti
Stran stanovená v Části A. Úpravy a doplnění jednotlivých práv a povinnosti v Části B mají přednost před
úpravou v Části A. Úprava Části A ve znění Části B je v této Smlouvě označována také jako „Smluvní

podmínky‘Ĺ

PŘÍLOHA ZVLAŠTNÍCH SMLUVNÍCH PODMÍNEK:
BIM PROTOKOL
(dále jen,,BIM Protokol“)

Součástí BIM Protokolu jsou jeho přílohy:
ii

Požadavky Objednatele na informace
i a!

ii!

Datový standard staveb (DSS)

Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)

in! Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)
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ČÁST C TECHNICKÉ ZADÁNÍ
-

(dále Jen ~Technické zadáni“)
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OSTATNÍ PŘÍLOHY SMLOUVY

PŘÍLOHA1:RO POČET
(dále jen,,Rozpočet‘)
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PRÍLOHA 2: PRAVIDLA ADJUDIKACE
(dále jen „Pravidla“)

Slova začínající velkými písmeny mají v těchto Pravidlech stejný význam jako ve Smlouvě, jejíž
přílohu Pravidla tvoří.
Strany se musí do 28 dnů ode dne účinnosti Smlouvy dohodnout na osobě adjudikátora.
Nedojde-liv uvedené lhůtě k dohodě, určí adjudikátora do 14 dnů Subjekt jmenující adjudikátora.
Neurči-li Subjekt jmenující adjudikátora adjudikátora v uvedené lhůtě, adjudikace se nepoužije.
Subjekt jmenujicí adjudikátora jmenuje adjudikátora pro všechny případné spory vzniklé
v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývající.
Adjudikátorem musí být vhodně kvalifikovaná osoba.

V případě odstoupení, smrti, neschopnosti výkonu funkce, selháni nebo odmítnutí plnění
povinností adjudikátora podle těchto Pravidel musí Subjekt jmenujki adjudikátora do 14 dní
jmenovat nového adjudikátora.
Adjudikátor musí být od počátku po celou dobu výkonu své funkce nestranný a nezávislý na
Stranách a musí neprodleně písemně oznámit Subjektu jmenujícímu adjudikátora nebo Stranám
jakékoli okolnosti, které vedou nebo mohou vést kovlivnění jeho nestrannosti nebo nezávislosti.
Adjudikátor nesmí radit Stranám ani jejich zástupcům ohledně provádění Díla.
Adjudikátor není za žádných okolností odpovědný za jakékoli nároky ve vztahu k plnění svých
povinnosti, ledaže se prokáže, že při plněni svých povinností nejednal v dobré víře.
Adjudikátor musí vydat své rozhodnutí do 28 dnů od Oznámeni sporu, nebo v jiné lhůtě, je-li
taková navržena adjudikátorem a schválena Stranami. Rozhodnuti adjudikátora musí obsahovat
shrnutí věcné podstaty sporu, výrok a odůvodněnĺ.
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ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Smluvní obchodní podmínky zahrnuji Obecné smluvní podmínky, které tvoří součást Českého
smluvního standardu (Design-Bid-Build), 1. vydání, 2020, vydaného Českou agenturou pro
standardizaci (www.koncepceBlM.cz), a následující Zvláštní smluvní podmínky, které obsahuji
úpravy a doplněni těchto Obecných smluvních podmínek.
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1
1.3

OBECNÁ USTANOVENÍ

Komunikace smluvních stran
Poslednĺ odstavec článku 1.3 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:
„Komunikace Stran, především veškerá Oznámeni, musí probíhat:
aj
b/
cj
di

1.5

písemně proti potvrzení o převzetí;
písemně doporučenou poštou;
písemně prostřednictvím datové schránky;
jinou formou uvedenou v Základních údajích.“

Průběžné záznamy
Článek 1.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:
„Zástupce zhotovitele musí vést průběžné záznamy formou stavebního deníku podle
příslušných Právních předpisů.“

1.8

Omezení odpovědnosti
Článek 1.8 se odstraňuje bez náhrady.

4
4.2

ZHOTOVITEL

Provádění díla
Do seznamu v článku 4.2 se doplňují římské číslice vi, vij, vii!, viiij, ixj, xj, xij, xiij, xiiij
v následujícím znění:
vl

postupovat při provádění Díla v souladu s tím, co Zhotovitel uvedl či co bylo
jinak součástí jeho nabídky podané do řízení k zadání Zakázky;

vij

postupovat při prováděn‘ Díla v souladu s dokumenty zpracovanými v průběhu
Ověřovací fáze ve smyslu ust. 5.3 zadávací dokumentace, které Zhotovitel musí
průběžně podle stavu a potřeb Díla aktualizovat;

vflj

zajistit na vlastní náklady veškeré energie, vodu a další služby či dodávky, které
pro provedení Díla potřebuje (zejména se jedná o zajištění vody pro napuštění
bazénu a potřebné zkoušky až do uvedení do provozu);

viiij

zajistit zařízení staveniště včetně každodenního úklidu v průběhu realizace,
vyklizení a uvedeni ploch do původního stavu zdokumentovaného při předáni
místa realizace díla (zařízení staveniště bude umístěno dle dohody

s objednatelem či statutárním zástupcem
provoz školy);

4.4

zš tak,

aby co nejméně narušovalo

ix/

provést veškerá opatření k zamezení prašnosti a omezení hlučnosti v místě
provádění díla a umožnění řádného užívání nemovitosti, tj. zajištěni
bezpečného a snadného pohybu osob po objektu základní školy, a to jak
zaměstnanců zhotovitele a objednatele tak také žáků, pedagogů a dalších
pracovníků školy;

x/

zajistit vypracování Technologického postupu zkušebního provozu. Tento bude
předložen ke schváleni min. 14 dnů před zahájením zkušebního provozu;

xi/

zajistit komplexní zkušební provoz v délce trvání 5 pracovních dnů s následným
doregulováním vzduchotechniky, vytápění a technologie bazénu. Zkušební
provoz bude probíhat při zabezpečení stálé maximální výšky hladiny bazénu,
(součástí bude též prokázáni vodotěsnosti bazénu);

xiii

zajistit průběžné odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti
zhotovitele v souladu se zákonem (včetně zajištění potřebných rozhodnutí,
poplatků, likvidace odpadů);

xiii!

zajistit vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí a tyto vhodným
způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození;

Zpráva o postupu prací
V seznamu v článku 4.4 se odstraňují bez náhrady římská číslice iii! a vi/.

7
7.5

KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZKOUŠKY

Systém zajištění kvality
Článek 7.5 se odstraňuje bez náhrady.

8
8.1

ZAJIŠTĚNÍA SANKCE

Finanční záruka za splnění smlouvy
Článek 8.1 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:
lhotQvital musí fl? ~v4 n~kl?~Iy z?jistit splnění Smlouvy ve formě finanční záruky
v minimální výši stanovené v Základních údajích a musí tuto finanční záruku udržovat
v platnosti:

i/do provedení Díla podle čI. 9.1;
ii/ do uplynutí doby 56 dní od okamžiku, kdy před provedením Díla podle čI. 9.1 nebo
nejpozději v den jeho Provedení nabyde účinnosti poslední dohoda nebo bude určena
poslední částka dle čI. 6.5.
Zástupce zhotovitele musí nejpozději ke Dni zahájení předložit Zástupci objednatele
doklad o zajištění takové finanční záruky. Finanční záruka musí být účinná nejpozději
v den jejího předání Objednateli.
Objednatel může uplatnit nárok z finanční záruky za splnění Smlouvy pouze na částky,
ke kterým je oprávněn podle Smlouvy v případě, že:
a/ Zhotovitel neprodlouží platnost této finanční záruky podle prvního odstavce.
V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku této finanční
záruky;
b/ Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která byla dohodnuta nebo určena
podle článku 6.5, a to do 42 dní po okamžiku účinnosti dohody nebo určení.
V takovém případě může Objednatel nárokovat částku, která mu podle dohody
nebo určení náleží;
c/ dojde k odstoupení od Smlouvy objednatele podle článku 14.4. V takovém
případě může Objednatel nárokovat plnou částku této finanční záruky.
Finanční záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU ve formě
bankovní záruky. Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat
z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících
podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit finanční záruku za splnění Smlouvy do 14 dní poté,
co skončí povinnost její platnosti podle prvního odstavce“

8.2

Finanční záruka za odstranění vad
V článku 8.2 se za poslední odstavec doplňuje nový odstavec:
„Finanční záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU ve formě
bankovní záruky. Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat
z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících
podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.“

8.3

Smluvní pokuta
V článku 8.3 se odstraňuje seznam v prvním odstavci a nahrazuje se následujícím
zněním:
a/ Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle článku 9.3;
b/ Zhotovitel ani do 7 dní ode dne, kdy obdržel od Zástupce objednatele Oznámeni o
nesplněni povinnosti:
ba/ nepředloží vůbec Počáteční harmonogram podle článku 9.5;
bb/ nepředloží nebo neudržuje v platnosti bankovní záruky podle článků 8.1 a 8.2;

bc/ nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle článku 16.8;“
c/

Zhotovitel neodstraní vadu Díla ve stanovené lhůtě

V článku 8.3 se přidává za poslední odstavec nová věta:
„Pro institut smluvních pokut se použijí procesy pro Claim, zejména článek 6.5, a
smluvní pokuta dohodnutá nebo určená tímto postupem se považuje za částku
způsobilou k uplatnění finančních záruk, nebude-li zaplacena podle písm. b/seznamů
v článcích 8.1. a 8.2.“
8.4

Kompenzace
Doplňuje se článek 8.4 v následujícím znění:
„Pokud Zhotovitel při provádění Díla nepostupuje v souladu s tím, co bylo součásti
dokumentu Rizik vjeho nabídce podané do řízení k zadání Zakázky, a související vadu
neodstraní jiným způsobem v souladu se Smlouvou, musí Objednateli předložit nové
vyplněný dokument Rizik s uvedením těch hodnot, kterých bylo během provádění Díla
skutečně dosaženo, a to bez zbytečného odkladu od doručení souvisejícího Oznámení
Objednatele. Objednatel pak musí provést hodnocení nově vyplněného dokumentu
Rizik obdobně podle pravidel uvedených pro kritérium Rizika v zadávací dokumentaci.
V případě změny Zástupce zhotovitele musí Zhotovitel předložit relevantní informace
k osobě, která se má stát novým Zástupcem zhotovitele. Objednatel pak musí provést
hodnocení nové osoby Zástupce zhotovitele obdobně podle pravidel uvedených pro
kritérium Vlastnosti a schopnosti projektového manažera v zadávací dokumentaci.
Pokud z hodnocení nově vyplněného dokumentu Rizik či nové osoby Zástupce
zhotovitele podle předchozích odstavců vyplyne, že počet bodů, který by Zhotovitel
obdržel, není roven nebo vyšší počtu bodů, které Zhotovitel obdržel v řízení k zadání
Zakázky, musí Zhotovitel Objednateli zaplatit finanční kompenzaci ve výši, která
se rovná rozdílu hodnoty Nabídkové částky a hodnoty Nabídkové částky vynásobené
kompenzační hodnotou vypočtenou podle dále uvedeného vzorce.
Vzorec pro výpočet kompenzační hodnoty:
NCh
NCz
kde je:
K

kompenzační hodnota

NCh

nejvyšší možná výše Nabídkové částky, jakou by mohl Zhotovitel nabídnout
ve své hypotetické nabídce, aby podle pravidel stanovených v zadávací
dokumentaci při hodnocení nabídek,
které by zahrnovalo takovou
hypotetickou nabídku, nabídku podanou Zhotovitelem do řízení k zadáni
Zakázky a všechny případné ostatní hodnocené nabídky v řízení, byla taková
hypotetická nabídka vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější

NCz

výše Nabídkové částky nabídnutá v nabídce Zhotovitele podané do řízení k
zadání Zakázky

Doba, po kterou bylo Dílo prováděno s původní osobou Zástupce zhotovitele, bude
v konečné výši kompenzační hodnoty zohledněna.
Pro institut kompenzace se použijí procesy pro Claim, zejména článek 6.5, a
kompenzace dohodnutá nebo určená tímto postupem se považuje za částku
způsobilou k uplatnění finančních záruk, nebude-Ii zaplacena podle písm. b/ seznamů
v článcích 8.1. a 8.2.“

9
9.2

DOBA PRO DOKONČENÍ

Zahájení provádění díla
V první větě článku 9.2 se text „21 dnů“ nahrazuje textem „5 dnů“.

9.5

Harmonogram
Seznam v článku 9.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:
„1/

Den zahájeni, Dobu pro dokončení a Postupné milníky, včetně uvedeni každé
Přejímací zkoušky v podobě Ganttova diagramu (2 stupňový);

ii,

všechny činnosti v úrovni členění podle Základních údajů s logickými vazbami a
znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a dokončení
každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké) a se znázorněním
Kritické cesty (případně Kritických cest);

iii“

odhadovanou cenu prací předpokládaných k realizaci vjednotlivých měsících
provádění Dila podle Smlouvy (Harmonogram plateb);

iv!

průvodní zprávu, která musí obsahovat:
iva!

popis všech hlavních etap prováděni Díla;

iv.b/

obecný popis postupů výstavby, které Zhotovitel zamýšlí použít
při provádění Díla;

iv.c/

údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu
Personálu zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu
Vybavení zhotovitele potřebného na Stanovišti pro každý
stavební objekt po měsících;

iv.d/

v případě aktualizovaného Harmonogramu identifikaci jakékoli
významné změny oproti předchozímu Harmonogramu
předloženému Zhotovitelem před předmětnou změnou;

iv.e/

Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na
postup prací na Dile.“

10

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

10.1 Potvrzení o převzetí
Na konec článku 10.1 se přidává následující ustanovení:
Spolu s Potvrzením o převzetí/protokolem budou objednateli předloženy níže uvedené
doklady :
o

o

.

.

.
.
.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

prohlášení zhotovitele dle ustanovení ~ 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon, v platném znění,
3x projektová dokumentace skutečného provedení díla v tištěném provedení + 3x,
v elektronické formě na CD/flash discu z toho lx ve formátu.pdf, lx ve formátu.dgn,
lx ve formátu.dwg; nedojde-li k odchylkám oproti projektovým dokumentacím k
provedení stavby, které byly součástí zadávacího řízení, může zhotovitel doložit
původní dokumentaci s vyznačením nepodstatných odchylek ověřenou
zhotovitelem díla (osobou zmocněnou jednat ve věcech technických nebo
stavbyvedoucím, statutárním zástupcem zhotovitele a razítkem zhotovitele),
stavební deník, který bude zároveň doložen vtištěné i elektronické formě lx na
CD/flash discu ve formátu.pdf,
atesty použitých materiálů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (včetně
případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění,
revize elektrického, elektronického a vzduchotechnického zařízení,
těsnící a tlakové zkoušky vodovodu, kanalizace a ústředního topení,
protokol o zátopové zkoušce bazénové vany,
protokol o vizuální kontrole dna
protokol o provedení kapilárních zkoušek svarů v průběhu montáže bazénové vany,
doklady o zneškodnění stavební suti, vč. vážních listů předkládaný průběžně během
stavby,
protokol o instalaci, zregulování a odzkoušení vzduchotechnických zařízení, který
bude dokládat splnění požadavků předpisu v oblasti ochrany veřejného zdraví
provozní řád vzduchotechnických zařízení a protokol o zaškolení jejich obsluhy, ve
kterém budou stanoveny pevné intervaly údržby a čištění,
provozní řád bazénu a technologického zařízení a protokol o zaškolení jejich
obsluhy, ve kterém budou stanoveny pevné intervaly údržby a čištění,
návrh úpravy provozního řádu vytápění a protokol o vyregulování a uvedení do
provozu soustavy,
protokol o měření osvětlení v bazénové hale,
laboratorní zkoušky kvality vody po uvedení technologie do provozu
dokumentace k výplním otvorů (technické listy),

.

.

.
.
.

geometrické zaměření bazénu dle D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
Technická zpráva,
průběžná fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění
všech důležitých prací. ‘J stavebního objektu vždy lx týdně, min. 5 fotografií,
fotodokumentace bude předána v digitální podobě na CD objednateli společně
s dílem,
dokumentace pro provoz zařízení, výrobků a jiné,
dokumentace pro údržbu zařízení, výrobků a jiné,
případně další potřebné doklady, které budou během realizace dohodnuty mezi
objednatelem a zhotovitelem.
-

Náklady na pořízení všech těchto dokladů jsou zahrnuty v ceně díla.

12

ZMĚNY

12.2 Ocenění variací
Na konec článku 12.2 se přidává následující ustanovení:
„Doměření množství položky v Rozpočtu, jejíž množství nebylo předmětem Variace, je
vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením 5 100 odst. 1 a 5 222 odst. 2
zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek. Měření musí být smluvními
stranami evidováno.“

12.4 Úpravy v důsledku změn práva
Článek 12.4 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:
„Smluvní cena bude zvýšena či snížena pouze pokud jde o výši daně z přidané hodnoty,
pokud po Základním datu nabyde účinnosti změna v právní úpravě této daně.“

16

VOLITELNÁ USTANOVENÍ

16.4 Pracovní doba
Objednatel umožni Zhotoviteli provádět Dilo nepřetržitě, tedy v režimu 24 hodin
dní vtýdnu, a to po celou Dobu pro dokončení.

/

7

16.8 Pojištění
Zhotovitel musí sjednat a udržet v účinnosti pojištění Díla a okolního majetku, a to za
splnění následujících minimálních požadavků:
i/

pojistná částka min. ve výši Nabídkové částky;

U,

rozsah kryti alespoň stavebně-montážní „All-risks~ a rizika FLEXA do plné výše
Nabídkové částky;

iii!

pojištění okolního majetku s limitem plněni min. ve výši Nabídkové částky;

lvi

spoluúčast Zhotovitele max. 200.000,— Kč;

v/

počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště;

vij

konec krytí nejdříve dnem provedení Díla podle čI. 9.1.

Zhotovitel musí sjednat a udržet v účinnosti pojištění odpovědnosti, a to za splnění
následujících minimálních požadavků:
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele
musí Zhotovitel sjednat jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou
budou Zhotovitel a jeho podzhotovitelé;

uL

rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí
pojištěného a odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Dila
včetně pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou chvěním, odstraněním
nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku; součásti bude krytí
tzv. „křížové odpovědnosti“ vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl
každý z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou smlouvou;

iii/

limit plnění min. ve výši Nabídkové částky;

iv!

spoluúčast Zhotovitele max. 200.000,— Kč;

v/

počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště;

vij

konec krytí nejdříve dnem provedení Díla podle čI. 9.1.

Pokud o to bude Objednatelem požádán, musí Zhotovitel předložit Objednateli
dotčené pojistné smlouvy a umožnit posouzení jejich souladu s ustanoveními tohoto
článku, a to i pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel rovněž musí
na žádost Objednatele doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností
Zhotovitele z těchto pojistných smluv.

