
PRiKAZNi SMLOUVA
é. MI-SML/0633/2021

uzavrené dle ust. § 2430 a nésl. Zékona 6. 89/2012 8b., obéansky zékom’k

SMLUVNi STRANY

1. Prikazce: Mésto Iesenik
se sidlem: Masarykovo ném. 167/1, 790 01 Jesenik
Zastoupeny: Ing. Janou Gvizdovou, vedouci Oddélem’ investic
Zéstupci pro véci technické: BC. Marek Fatura, referent Oddéleni investic,

tel.: , e-mail:
Bankovni spojem': Komerém’ banka Sumperk a.s., exp. Jesem'k,

5.11.:86-7692800237/0100
Tel.:
ID datové schrénky: vhwbwm9
160: 00302724
DIC: c200302724
(déle jen prikazce)

a

2. Pf'ikaznik: VIAT, s.r.o.
se sidlem: Lidické 700/1, 602 00 Brno
Zastoupeny: Ing. Petrem Gufikou, jednatelem
Zapsén v obchodnim rejstrl’ku vedeném krajskéh soudu V Brné oddil C vloika97474
Zéstupci pro véci technické: Ing. Petr Gufika tel: , e-mail:
Bankovm’ spojem’: 2113845164/2700 (UniCredit bank, as.)
Tel.:
ID datové schrénky: ykiaezS
160: 05705398
016: CZOS705398
(déle jen prikaznik)

I. UVODNi USTANOVENi
1.
Zéstupce prikazce oprévnény jednat ve vécech technickch (uveden vzéhlavi) je povéren reéenim
V§ech technickSIch problémfi, kontrolou éinnosti provédéné prikaznikem a predbéinym
projednévénim nutnych zmén v éinnosti prikaznika; nemé prévo uzavirat, ménit nebo ruéit zévazkovy
prévnl’ vztah (smlouvu).

2.
Podkladem pro uzavrenl’ této smlouvy je cenové nabidka prikaznika ze dne 20.8.2021.

3.
Prikaznik prohlaéuje, 2e se pred podpisem této smlouvy dfikladné seznémil se véemi prikazcem
predloéenymi doklady a podklady tykajl’cimi se niie uvedeného predmétu smlouvy.

11. PREDMET A UCEL SMLOUVY
1.
Predmétem této smlouvy je liplatné obstaréni niie specifikované zéleiitosti prikazce prikaznikem:
V3'Ik0n technického dozoru stavebnika (déle jen ,,TDS”) pri realizaci stavby ,,Chodnik
v ul. Dukelské, Albert - Pradéd“ [déle jen ,,stavba") ato vrozsahu specifikovaném V61. IV. této
smlouvy.
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2. ..
Tuto smlouvu pfikazce s plv‘l’kaznikem uzaviré za liéelem provedenl’ kvalitnl'ch, vysoce profesionélnich,
soustavnych a komplexnich Einnostl’ TDS, které pf‘ikazm’k provede dle této smlouvy V zéjmu pfikazce
na fiplném dokonéenl' a zprovoznénl’ pfedmétné stavby v dohodnutj/Ch terminech.

111. PLNA MOC
1.
Pf‘l’kazce tl'mto udéluje plnou moc pf‘l’kaznl’kovi, aby jménem pfl’kazce a na jeho fiéet vedl jednénl'
aprovédél fikony plynouci z této smlouvy pfevzatych zévazkfi, s Vyjimkou podepisovéni jakychkoliv
smluv uzaviranych pf‘i realizaci stavby, které by pf‘ikazce zavazovaly. Udéleni plné moci plv‘ikazce
stvrzuje podpisem této smlouvy. Pf‘ikaznl’k podpisem této smlouvy stvrzuje, ée plnou moc V uvedeném
rozsahu pf‘ijimé.

IV. ROZSAH CINNOSTI PRiKAZNiKA

innost TDS zahrnuje zejména provédénl’ a zabezpeéovéni nésledujicich éinnosti:
a) technickjl dozor stavebnl’ka dle §152 a §153 zékona (”2183/2006 Sb., 0 fizemnim plénovéni

a stavebnim fédu [stavebnl' zékon), v platném zném’,

1
C

b) technicky dozor vpfipadé jedné mimof‘édné udélosti mésiéné na staveniéti vyiadujici
pf‘itomnost TDS mimo béény rozsah pracovniho reiimu pfikazm’ka,

c) seznémeni se spodklady, podle kterjlch se realizuje stavba, tj. projektové dokumentace,
fizemnl’ rozhodnutl' a stavebni povoleni, souvisejici uzavfené smlouvy o dflo,

d) zajiéténi protokolérm’ho pfedénl' staveniété zhotoviteli pfedmétné stavby,

e) kontrolu vytjiéeni prostorové polohy stavby provedené odborné zpfisobilymi osobami
zhotovitele stavby,

f) zajiéténi dodriovéni podml'nek stavebnl'ho povoleni a opatfem’ stétnl'ho stavebnfho dohledu
pf‘i realizaci stavby, véetné vyzvéni stavebnl’ho fif‘adu ke kontrolnim prohlidkém stavby dle
plénu kontrolnich prohh’dek a reélného postupu stavby, projednévéni zmén a doplfikfi stavby
s ph’sluénymi orgény stétni sprévy, VEetné zajiéténi platnYCh dokladfi nutnych pro souhlasné
stanoviska potfebnych pro realizaci stavby,

g) ohlaéovéni archeologickych nélezfi orgénfim pamétkové péée, pf‘l’padné splnéni povinnosti
ohlééenl' zahéjenl’ stavby,

h) v souladu s podminkami smlouvy o dilo projednévénl’ podkladfi k dodatkfim a zméném
projektové dokumentace, které ne/prodluiuji lhfitu vystavby anezhorél' parametry stavby,
a jejich pfedloieni pf‘ikazci s Vlastnl'm vyjédf‘enl’m, pokud pfijde o zménu projektu Vé’téi nei
nepatrnou, je vyjédfeni TDS vfiéi tf‘eti osobé prévné relevantm’ pouze po pFedchozim
pisemném souhlasu pf‘l’kazce, zérovefi pf‘ikaznl'k podévé pf'l’kazci Vlastnl' névrhy sméf‘ujici ke
zhospodérnéni budouciho provozu a sniienl’ ceny dila, kontroluje sprévnost a opr-évnénost
névrhfi zhotovitele (zejména ‘cen a terminfi) a pf‘l'padné na poiadavek Pf‘ikazce zajistl' expertnl'
posouzenL

i) o véech zévaénych okolnostech ihned informovat pf‘ikazce,

j) provédéni kontroly vécné a cenové sprévnosti a fiplnosti soupisfi provedenych pracf
a dodévek, jejich soulad s podml'nkami uvedenSImi ve smlouvéch vztahujicich se ke stavbé,
jejich odsouhlasenl’, pfedklédéni pfikazci k podpisu a zpétné pfedévéni zhotoviteli stavby jako
podklady pro vystavenl’ faktur zhotovitele,

k) zaji§téni kontroly téch Eésti dodévek, které budou vdal§im postupu zakryty nebo se stanou
neplv‘istupnjlmi, zapsénl’ vysledkfi kontroly do stavebniho deniku, pof‘izovéni fotodokumentace,
popf‘. Videozéznamfi nov3’Ich konstrukci pfed zakrytim nebo obnaienych stévajicich konstrukci,
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l) zajiéténl' souladu realizovanjlch dodévek a praci s dokumentacf stavby [projekt stavby,
fiephnické specifikace, technické a uéivatelské standardy, technické normy, technické
podml'nky poskytovatele dotace, technické podminky Vlastnl’kfi a sprévcfi inienjlrskych siti,
podml'nky dotéenjrch orgénfi stétnl’ sprévy a dotéenych subjektfi, apod.), kontrola a evidence
uzavrenych smluv upravujicich majetkové prévnl’ vztahy k predmétné stavbé, popr. jejich
pripadné doplném’ a zajiéténi pf‘l’pravy pro nové vzniklé vztahy z dfivodu realizace stavby,

m) spolupréce s pracovniky projektanta zabezpeéujl’cimi autorskjr dohled pri zajiét’ovénl’ souladu
realizovanjlch dodévek a praci s projektem, spolupréce s projektantem a zhotovitelem pri
pripadné fipravé a opravé projektu, spolupréce s koordinétorem bezpeénosti a ochrany zdravi
pri préci pri kontrole pracovnl’ch a technologickych postupfi V souladu s predpisy bezpeénosti
a ochrany zdraVI' pri préci na staveniéti, spolupréce s geodety pri vytyéenl' staveniété
i dokonéené stavby,

n) zajiéténl' kontroly provédéni predepsanych zkouéek materiélfi, konstrukci a praci, kontrolu
jejich Vysledkfi a vyiadovéni dokladfi, které prokazuji kvalitu provédénich praCI' a dodan3’1ch
Vyrobkfi (certifikéty, atesty, protokoly, apod.), zejména u vyrobkfi pro stavbu, které majl'
rozhodujl’ci Vyznam pro vyslednou kvalitu stavby a predstavuji zvyéenou miru ohroéenl’
oprévnénych zéjmfi, musi byt overeny podle zvléétnich prévnl’ch predpisfi, Viz § 156 zékona
é. 183/2006 5b., stavebnl’ zékon, V platném znénl’,

o) provédénl’ kontroly vedenl' stavebnl’ho denl'ku a provédém’ zépisfi do néj tak, aby tyto byly
vsouladu s podminkami uvedenymi Vprl'sluénych smlouvéch vztahujicich se ke stavbé
a V pripadé odchylek od smluvnl'ho plnénl', Ei zpoidém’ terminu neprodlené informuje prikazce,

p) provédéni organizace a rizeni kontrolnl'ch dnfi stavby; kontrolni dny stavby svolévat V pevné
stanovenf/ termin v rozsahu minimélné jedenkrét za tyden a z jednénl’ vidy poridit a rozeslat
zépis,

q) jednénf se sprévci a Vlastnl'ky inienyrskych siti pri realizaci pripojeni a odpojenl' dotéenych sitl’
asouéasné vrémci realizace pripojenl' a odpojenl' dotéenych Sl’tl’ zajistit Véechny potrebné
dokurnenty, a to bez prodlenl’ poté, co nastaly rozhodné skuteEnosti,

r) sledovéni éasového harmonogramu prac1’, oznamovénl’ odchylek od tohoto harmonogramu
prikazci a zaujl'méni okamiitych népravnych opatrenl’,

s) spolupréce se zhotovitelem stavby a prikazcem pf‘i provédénl’ opatrenl’ na odvréceni nebo
omezem’ ékod pri ohroieni stavby iivelnymi udélostmi,

t) spolupfisobenl’ na pripravé podkladfi pro odevzdéni a prevzeti dokonéené stavby nebo jejl' Eésti
a kontrola kompletnosti a sprévnosti dokladfi dokonéené stavby (zérui‘nl’ listy, doklady
o jakosti, protokol o zaékolenl' obsluhy, geometricky plén atd.) pred jejich odevzdénim prikazci,
ktery je objednatelem dila,

u) zajiéténi organizace prejl'maciho rizeni V souladu se smlouvou o dl’lo uzavrené mezi prikazcem
(objednatel) a zhotovitelem stavby, Véetné zévéreéné kontrolni prohlidky stavby a predvedeni
zpfisobilosti dfla slouiit svérnu fiéelu, zjiéténi pripadnych vad, zpracovénl' protokolu o
odevzdénl' a prevzetl’ dokonéené stavby s pripadnymi Vyhradami, prevzetl’ poiadovanych
dokladfi dokonéené stavby, zajiétém’ Zku§ebniho provozu stavby,

v) zajiéténl' kontroly odstrafiovéni pf‘l’padnjlch vad zjiéténych a uvedenych V dl'lél’m nebo
zévéreéném predévacim protokolu v terminech uvedenjlch V téchto protokolech a vyhotovenl’
podkladfi pripadnSIch smluvnich pokut,

w)podén1’ iédosti o vydénl’ kolaudaénl’ho souhlasu, Véetné zajiéténi veékerych podkladfi,
vyjédrenl', povoleni a dalél’ch dokladfi nutnych pro kolaudaci stavby dle stavebnl'ho rédu,
véetné poiadovanych dokladfi (revize, atesty, geometrickjl plain, atd.); jedné
se 0 uskuteéfiovéni prévnich jednéni, ale 1 faktickych fikonfi a (”:innosti, jejichi vysledkem bude
ziskéni pravomocného kolaudaénl'ho souhlasu s uiivém’m stavby uvedené v élénku II. této
smlouvy,
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x) spolul’léast pf‘i zévéreéné prohh’dce stavby pf‘isluénym stavebnl’m fifadem, vyf‘izeni
,.§...,k01audaén1’ch zévad a pfedloienl’ kolaudaénl'ho souhlasu pfl'kazci nejpozdéji do 5 pracovm’ch

‘ dnfi ode dne, kdy je kolaudaénl' souhlas pf‘isluénym stavebnim fil‘adem doruéen pf‘l'kaznl’kovi,

y) eviduje a projednéVé ve spolupréci spf‘ikazcem stiénosti obéanfi, orgénfi a organizaci
vsouvislosti se stavbou, zajiét'uje dalél’ neuvedené Einnosti, které se stanou nezbytnymi
kprovedeni stab a pojl’ se séinnostl' TDS, nebo jsou pro funkci TDS pfedepsény obecné
zévaznymi prévnl’mi pfedpisy, pf‘fpadné budou vyiédény pfikazcem vsouvislosti
s podml'nkami poskytovatele finanénl’ dotace, nebo prfibéhem vefejné zakézky.

2.
Pf‘ikaznik se zavazuie vykonévat éinnost TDS vrozsahu minimélné 2x tydné 1 hod.,
ti. 2 hod./t3'Iden.

3.
Veékeré zprévy poéadované pl‘ikazcem mu bude pf‘ikaznik pf‘edévat Vidy V pl’semné podobé V listinné
formé a naViC V elektronické formé na CD, bude-li je ml’t V této formé k dispozici. Veékeré upozornénl',
informace, oznémeni a kontroly budou pfl’kaznikem zapisovény do stavebniho denl'ku.

4.
Pfikaznl’k je povinen po ukonéenl’ SVé Einnosti plv‘edat ve§keré administrativnl', prévnl’ a dalél' agendy,
spoleéné se V§emi movitymi Vécmi, které pfi lkonu (‘Einnosti TDS dle této smlouvy uil’val, které jsou
ve VlastnictVI' pf‘ikazce, zpét pf‘l’kazci.

V. DOBA PLNENi
1.
Pf‘l’kaznl’k se zavazuje provédét pfedmét smlouvy kontinuélné p0 dobu realizace stab, nejsou-li
V této smlouvé u jednotliVych povinnostl' stanoveny dl'lél’ terminy nebo nésledné povinnosti.

Plv‘edpoklédany termin zahéjenl' stavebnich praci: zéf‘i 2021
Termin dokonéem’ stavebnl'ch praci: do 3 mésicfi od pf‘edéni staveniété

VI. ODMENA
1.
Uplata za (“:innost pf‘l’kaznl'ka dle této smlouvy [déle jen ,,0dména“) je stanovena na zékladé cenOVé
nabl'dky pfl’kaznl'ka.-Tato cenové nabl'dka tV01V‘1' nedflnou souéést této smlouvy a éim’:

Cena za provedené sluiby/mésic bez DPH 20.000 Ké
DPH 21% 4.200 Kt":
Cena za provedené sluiby/mésic s DPH 24.200 Ké

(Slovy: Dvacetétyf‘itisicdvéstakorunéeskjrch s DPH)

2.
Tato odména bez DPH je stanovena jako nejvy§e pf‘ipustné, pf‘ekroéitelné pouze za podml'nek
dohodnutych vtéto smlouvé. Odména zahrnuje veékeré néklady a vydaje Pfikaznika vynaloiené pf‘i
provédénl’ pf‘ikazu (Véetné dopravy, administrativnich fikonfi mimo staveniété atd.).

3.
Dafi z pf‘idané hodnoty bude pfl’kazci fiétovéna ve V}'7§i dle pfedpisfi platnych ke dni zdanitelného
plnénl’.

4.
Smluvni strany se dohodly, ie cenu za plv‘edmét smlouvy dle (“:1. VI. odst. 1 je moéné zménit Vylut‘fné jen:

a) dojde-li pf‘ed nebo Vprfibéhu realizace ke zméném dafiovych pfedpisfi majl’Cl’ Vliv na cenu,
vtakovém pfipadé bude cena upravena dle sazeb dané z pl‘idané hodnoty platnych Vdobé
zdanitelného plnéni (uzavffenl' dodatku k této smlouvé nenl’ nutné);
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b) v pfipadé uzavf‘enl' dodatku k této smlouvé zejména z dfivodu pfipadnych Vl’cepraci pf‘esahujici
sjednané rozsah pfedmétu smlouvy.
"'1 VII. PLATEBNI PODMINKY A FAKTURACE

1.
Smluvni strany se dohodly, fie pffkazce nebude poskytovat pfikazm’kovi na jeho éinnosti pfedem
zélohy.

2.
Svou éinnost dle této smlouvy bude pfikaznl'k fakturovat prfibéiné 1x mésiéné pomérnou ééstkou dle
postupu Wstavby formou dfléich faktur a koneéné faktury.

3.
Spolu s dl'léimi fakturami bude pf‘l’kaZIll’k plv‘edklédat pfikazci soupis provedenych éinnostl' za dané
obdobl', ze kterého bude patrna jejich fiéelovost a poéet hodin strévenych na stavbé. Bez tohoto
soupisu bude faktura neplatné. Nejpozdéji ke koneéné faktuf‘e bude pf‘iloien celkovjl soupis
provedenych éinnostl’ ve smyslu zékona é. 586/1992 8b., 0 danich zpfi’jmfi, ve znenl' pozdéjél'ch
pfedpisfi.

4.
Splatnost faktur éinl’ 30 dnfi ode dne jejich prokazatelného doruéeni pfi'kazci.

5.
Raid}? dafiovy doklad — faktura bude obsahovat veékeré néleéitosti dafiového dokladu dle zékona
a néleiitosti uvedené V této smlouvé, Vidy Véak také zejména:

— oznaéenl' faktury a jejl’ éfslo,
- nézev a Sl'dlo pf‘l’kazce a pfikaznl’ka,
- pl‘edmét dl’la,
— El’Slo smlouvy,
— den vystavenf faktury a (":islo jejl' splatnosti,
- oznaéenl’ banky a éislo fiétu, na ktery mé byt zaplaceno,
- DIC Pf‘l’kazce i Pfikaznika,
- dalél’ pf‘l’padné fidaje dle sdéleného poiadavku Pfikazce.

Koneéné faktura musf mimo jiné obsahovat nésledujici néleéitosti, bez kterjlch bude povaéovéna
za neplatnou:

- vyslovny nézev ,,koneE’:ne’1 faktura“,
— celkovou sjednanou cenu
- soupis v§ech uhrazenych dl’lél’ch faktur
- ééstku zb3'1vaj1’c1’ k fihradé.

6. _
Platebni styk bude realizovén bezhotovostné. Smluvnl' strany se dohodly, fie dnem fédného uhrazenf
fakturované ééstky se rozuml’ datum odepsénl’ penéinich prostf‘edkfi z fiétu pi‘l’kazce ve prospéch fiétu
plv‘l’kaznika.

7.
Smluvni strany se dohodly, ée pfi’kazce je oprévnén jednostranné zapoél’tat své pohledévky
na zaplaceni smluvnl’ch pokut dle této smlouvy proti pohledévce pl‘ikaznl’ka na zaplaceni odmény dle
této smlouvy, a to i V pfi'padé, fie zapoéitévané pohledévky nejsou V okamiiku zapoétenl’ splatné.

VIII. POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN
1.
Pfikazce pfedé pfl’kazm’kovi p0 uzavfeni smlouvy o dl’lo se zhotovitelem stavby tyto zévazné podklady:

a. dokumentaci stavby
b. smlouvu o dl'lo uzavfenou mezi j1’m a zhotovitelem stavby
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2.
Pfikafihik se zavazuje pfiedmét plnéni dIe (”21. II. V rozsahu El. IV. této smlouvy obstarat a jednat pf‘I tom
se znalosti, peélivosti a odbornou pééi dle § 5 obéanského za’lkoniku, podle pokynfi pfi’kazce a V souladu
s jeho zéjmy, které jsou mu znérny. Pfiikaznik je povinen bezodkladné pf‘ikazci sdélovat Véechny jl'm
zjiéténé skuteénosti, které by mohly ovlivnit éi zménit pokyny Ei jemu znémé zéjmy pfil’kazce.
Od pfiikazcovych pokynfi se mfifie odctit, pokud to je nezbytné V zéjmu pfil’kazce a pokud nemfifie
Véas obdrfiet jeho souhlas. Obdrfii-li od pfl’kazce pokyn Zf‘ejmé nesprévny, upozorni ho na to a splni
takovy pokyn jen tehdy, kdyfi na ném pfikazce trVé. Plv‘i plnéni pf‘edmétu této smlouvy se pf‘l’kaznik
zavazuje dodrfiovat obecné zévazné prévni pf‘edpisy, technické normy, dohody smluvnich stran
a vyjédfieni vef‘ejnoprévnfch orgénfi a organizaci, vydanych V souladu s prévnimi pfiedpisy.

3.
Pf‘ikaznik ruéi za bezchybné provedeni pf‘edmétu smlouvy dle El. 11. vrozsahu (51. IV. této smlouvy.
Vtéto souvislosti poskytuje pfl’kazci zéruku za jakost V délce trvéni 24 mésfcfi. Zéruém’ doba zaéiné
plynout ode dne splnéni veékerjlch povinnosti pf‘ikaznika plynoucich ztéto smlouvy. Vrémci této
zéruém’ doby se pf‘ikaznik rovnéfi zavazuje zajiét’ovat kontrolu odstrafiovéni veékerych zévad stab
p0 pfedéni kolaudaéniho souhIasu, a to na zékladé Vyzvy pfiikazce.

4.
Pfil’kaznik se zavazuje, fie p0 celou dobu platnosti zévazkfi plynoucich mu 2 této smlouvy bude mit
sjednénu pojistnou smlouvu, jejimfi pfedmétem je pojiéténl’ odpovédnosti za §kodu zpfisobenou
pfikaznikem tfieti osobe V souvislosti s Vykonem jeho éinnosti. Pfil’kaznl’kovo poruéeni této povinnosti
(sjednéni pojistné smlouvy) se povafiuje za jeho podstatné poruéenl’ smlouvy. Pfiikazce si vyhrazuje
prévo kdykoliV Vprfibéhu V3'Ikonu (”:innosti pf‘ikaznika pofiédat o pfedlofieni pojistné smlouvy.
Pfil’kazm’k je pak povinen pojistnou smlouvu pfiedlofiit do 5 pracovnich dnfi ode dne doruéeni pisemné
Vyzvy k jejl'mu pfiedlofiem’.

5.
V pfipadé uvedeném V ("11. IV. odst. 1. pism. b] smlouvy (mimof‘édné udélost na stavbé] vyfiadujl'ci
pfitomnost TDS na stavbé mimo rozsah pracovm’ho refiimu pfikaznika, se tento zavazuje dostaVit se na
staveniété do dvanécti hodin 0d pf‘evzeti VVzvy k névétévé stab, nebude-Ii pl'semné dohodnuto jinak.

6.
Pfiikaznl’k je oprévnén vyufiivat pfii plnéni svych zévazkfi dle této smlouvy tfietl’ch osob za plv‘edpokladu,
fie tyto splfiuji pofiadovanou zpfisobilost (autorizaci) a budou pfiedem pi‘ikazcem pisemné
odsouhlaseny. Jinak je povinen vykonévat éinnost podle této smlouvy osobné.

7.
Obé strany se zavazuji poskytovat si pfi plnéni této smlouvy potf‘ebnou souéinnost.

1x. SMLUVNI POKUTY
1. ,
f‘fpadé, fie plv‘l'kaznl'k poruéi SV1°1j pracovni refiim na stavbé a bez fiédné dfivodné pisemné omluvy
névétévu stavby neuskuteéni, je povinen zaplatit pfikazci 2a nesplnénl' této povinnosti sqvni pokutu
ve vyéi 2.000 K”: (slovy: Dvatisice korun éeskych). Pfii druhém a kafidém dal‘s’l'm poruéeni tohoto
zévazku, se smluvni pokuta zvyéuje na dvojnésobek, tj. 4.000 K”: (slovy: Ctyf‘itisice korun éeskych).
Tento odstavec se nepoufiije pfiinefiéasti pfikazm’ka na kontrolnim dnu, které je sankcionova’ma
samostatné V odst. 2 tohoto élénku.

2.
Pokud se pf‘ikaznik bez pf‘edchozi fédné dfivodné pisemné omluvy nezfiéastnl' kontrolniho dne stavby,
je povinen zaplatit pf‘l’kazci smluvni pokutu ve V3'Iéi 5.000 Kc”: (slovy: Péttisic korun éeskych) za takovou
nefiéast. Pfi druhém a kafidém daléim poruéeni tohoto zévazku, se smluvni pokuta zvyéuje
na dvojnésobek, tj. 10.000 Kt“: (slovy: Desettisic korun éeskych).
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3.
Pokudgpfikaznl’k poruél' ustanoveni 51. VIII. odst. 4 smlouvy (povinnost sjednaného pojiéténi) nebona zékladé Vyzvy pf‘l’kazce nepf‘edloél’ originél nebo ovéf‘enou kopii pfl’sluéné pojistné smlouvyve stanovené lhfité, je plv‘l'kaznl'k povinen uhradit pfikazci smluvnl' pokutu ve V}'r§i 10.000 Ki? (slovy:Deset tisic korun Eeskych), a to za kaédé takové poruéenl’ jeho povinnosti.

4.
Nesplnf-Ii pI‘Ikaznl’k jakoukoli jinou povinnost (nesankcionovanou vpf‘edchozich odstavcich tohotoélénku) stanovenou mu vtéto smlouvé vsouvislosti svykonem jeho Einnosti, a to ani vnéhradnimterml’nu stanoveném pf‘l’kazcem, nebo se prokéie, fie pf‘l'kaznl’kem provedené kontrola nebylaprovedena fédné, je kromé fihrady pf‘l’padné ékody V plném rozsahu, povinen zaplatit pfl'kazci smluvnl’pokutu ve vyéi 10.000; K6 (slovy: Deset tisfc korun EeskSIch) za kaédou I‘édné neprovedenou nebonesplnénou povinnost.

5.
Neprovédi—li pf‘l’kaznl’k Vykon své éinnosti Fédné a s néleiitou odpovédnosti a jeho nedbalost neboopomenutl' bude ml’t za nésledek ékodu zpfisobenou zvyéenl’m nékladfi stavby nebo snl’ienim jejl’kvality, je povinen pf‘l’kazci uhradit smluvnl' pokutu ve vyéi 10 % z hodnoty zvyéenych nékladfi.

6.
Strany této smlouvy si sjednévajl’ pro pfl’pad prodlenl' pfl’kazce s fihradou odmény, k nl'i je dle tétosmlouvy povinen, povinnost pfl’kazce zaplatit plv‘l’kaznl’kovi smluvnl' pokutu ve vyéi 0,1 % z dluinéEéstky za kaédy zapoéatj/ den prodlenl'.

7.
Smluvnl’ pokuta je splatné do 30 dnfi poté, co bude pisemné Vyzva (faktura) jedné strany V tomtosméru druhé strané doruéena.

8.
Povinnostl’ zaplatit smluvnl’ pokutunenl' dotéeno prévo na néhradu ékody, a to ani co do vyée, V niéph’padné néhrada §kody smluvnl’ pokutu pf‘eséhne.

9.
Povinnost zaplatit smluvnl’ pokutu trvé i po skonéenl' liéinnosti této smlouvy, jakoi i poté, co dojdek odstoupenl' 0d n1' nékterou ze stran (”:i obéma stranami, nedohodnou-li se strany jinak.

X. ODSTOUPENI OD SMLOUVY
1.
Pokud pf‘ikazm’k pfes opakované pl'semné upozornéni pf‘l’kazce fédné nesplnl' povinnost stanovenoumu vtéto smlouvé vsouvislosti s Vykonem jeho éinnosti, a to ani vnéhradnl'm terminu stanovenémpf‘ikazcem, mé pf‘l’kazce prévo od smlouvy odstoupit.

2.
Chce-li nékteré ze smluvnl’ch stran od této smlouvy odstoupit na zékladé ujednénl' ztéto smlouvyvyplajicich nebo Vyslovné uvedenjzch v zékoné, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznémit druhéstrané. V odstoupenl’ musi byt uveden dfivod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pf'esné citaceElénku a odstavce smlouvy nebo ustanovem’ zékona, kterj/ ji ktakovému kroku opravfiuje. Bez téchtonéleéitostl' je odstoupenl’ neplatné.

3. , .
Plv‘i odstoupenl’ 0d smlouvy kteroukoliv ze smluvnl’ch stran je p1V"1’kazn1’k povinen pf‘edat plv‘l'kazciveékeré doklady a dokumentaci ziskané nebo pofizené vprfibéhu vykonu jeho (":innosti dle tétosmlouvy, a to do 14 dnfi 0d fiéinkfi odstoupeni.
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4.
Uéinky odstoupem’ 0d této smlouvy nastanou dnem, kdy bude pisemné odstoupem’ strany odstupujici
druhé strané doruEeno.

5.
Strana, které poruéila smluvm’ povinnost, jejl’i p0ru§eni bylo dfivodem odstoupeni 0d této smlouvy,
je povinna druhé strané nahradit néklady s odstoupenl'm spojené.T1’m neni dotéeno prévo na néhradu
ékody ani povinnost zaplatit smluvni pokutu.

x1. zAvEREéNA UJEDNANi
1.
Tuto smlouvu lze ménit nebo doplfiovat pouze pisemnym, oboustranné potvrzem’Im ujedném’m,
vyislovné nazvanym ,,Dodatek ke smlouvé" ktery bude chronologicky c1slovan. Jiné zapisy, protokoly,
apod. se za zménu smlouvy nepovaiuji.

2.
Nastanou-li u nékteré ze stran skuteénosti brénici fédnému plném’ této smlouvy, je povinna to ihned
bez Zbyteéného odkladu oznémit druhé strané a vyvolat jednénl' zéstupcfi oprévnénych kpodpisu
smlouvy. Strany VYSlovné vyluEuji pouiiti ustanovem’ § 2902 véty druhé obéanského zékoniku.

3.
Pf‘l’kazm’k si je védom skuteénosti, ie obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim a pfikazce jako
fizemné samosprévny celek (vefejnoprévni korporace) jej mfiie zvefejnit, zejména v rozsahu
a za podminek vyplyvajicich ze zékona c. 106/1999 8b., 0 svobodném pfistupu kinformacfm,
V platném zném’.

4.
Smlouva je vyhotovena ve tfech vyhotovenich, znichi dvé vyhotoveni obdrii pfikazce a jedeno
vyhotovem’ pf‘l’kaznik.

5..
Smluvni strany berou na védomi, ie pfikazce je povinm'Im subjektem ve smyslu zékona
é. 340/2015 5b., 0 zvléétm’ch podminkéch liéinnosti nékterych smluv, uvefejfiovéni téchto smluv
a o registru smluv (zékon 0 registru smluv) (déle jako ,,ZoRS"). Dle ZORS je objednatel povinen
uvefejfiovat vybrané smlouvy prostfednictvim registru smluv provozovanych Ministerstvem vnitra,
coi pfl’kazm'k svym podpisem na zévér této smlouvy bere na Védomi a s uvefejnénim této smlouvy
souhlasi. Smluvnl' strany berou na védomi, ie smlouva navé L'lEinnosti nejdf‘ive dnem jejl'ho
uvefejnéni prostfednictvim registru smluv.

6.
Nedilnou souéésti této smlouvy je tato pfiloha: Cenové nabl'dka pfl’kazm’ka ze dne 20.8.2021.

7.
Smluvni strany prohlaéuji, fie doélo k dohodé o celém obsahu a rozsahu této smlouvy, vEetné pfilohy,
ie smlouva byla sepséna 11a zékladé jejich pravé, véiné a svobodné Vfile, na dfikaz éehoi pf‘ipojuji své
podpisy.

VJesenikudne ..... v , VBrnédne .....z ..............................
MESTG JESENIK

1111:518111’11’1111111112312111'11 11111111.
01111811111 111‘.’ 1.. .lI1; idické 700/19, Brno 60200
79001Jesen1k ® 0305705398

za pn’kaz za prikazaa1ka11 “m
Ing. Jana G\\7«1Zdova Ing. Petr Gunka
vedouci Oddéleni investic jednatel
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Vei‘ejné zakézka

Nézev vef‘ejné zakézky Chodnik v ul. 'Dukelské, Albert - Pradéd — technick}?
dozor stavebmka

Druh veFejné zakézky sluiby

Reiim vefejné zakézky vefejné zakézka malého rozsahu

Zadavatel

Nézev zadavatele Mésto Iesenik

Sidlo zadavatele Masarykovo ném. 1/167, 790 01 Jesenik

100 003 02 724
Zastoupeni Ing. Jana Gvizdové, vedouci Oddélem’ investic

Uéastnik(Uéastn1’k vyplm’ tabulku tidaji platnYmi ke dni podéni nabl’dky)

Nézev I’léastnika VlAT, s.r.o.

Sfdlo Lidické 700/19, 602 00 Brno

Kontaktni adresa Lidické 700/19, 602 00 Brno

ICO/DIC 05705398 02 05705398

Sggiifkgrévnéné zastupovat Ing. Petr Gufika, jednatel

Kontaktm' osoba Ing. Petr Gufika, jednatel

Telefon

E-mail

ID datové schrénky ykiaezS

Nabidkové cena

Cena za provedené sluiby v
v y , Kv Kc bez DPH/mes1c 20 000 c

DPH 21 % 4 200 Ké
Cena za provedené sluéby v

v v V , 24- 2 0 K
V Kc vc.DPH/me51c 0 C

V Zétofedne 20.08.2021
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