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SMLOUVA O DiLO NA STAVEBN| PRACE
Uzavřená pod|e s 2586 a nás|' zákona č ' 8912012 Sb', obČ anský zákoní k' Ve Znění  pozdějŠ í ch

předpisů
(dále jen ',oběanský zákoní k'')

(dá|e jen 
''Smlouva")

č í slo Smlouvy objednatele: 3121 l 59001027

č í slo Smlouvy Zhotovitele: 4021 164

1. SMLUVNí  STRANY

(A) Technická spráVa komunikací  hl. m. Prahy, a.s.

sí dlo: Řásnovka 77oI8' 11o O0 Praha 1- Staré  Město
lČ o: 03447286
DlČ | CZo3447286
zapsaná v obchodní m rejstří ku Vedené m N/ěstským soudem v Praze, oddí l B' V|oŽka 20059
bankovní  spojení : PPF banka a's'
č í slo ú č tu: 2023100003/6000

Při podpisu Sm|ouvy a veš kerých její ch dodatků  jsou opráVněni zastupovat objednate|e dva
č lenové  představenstva společ ně' z nichž  nejmé ně jeden musí  být předsedou anebo
m í stopředsedou představenstva'

(dále jen'objednatel")

2.

2.1

2.2

(B) POHL cz, a.s,

sí dlo: Na Pomezi 2483,252 63 Roztoky
lČ o: 25606468
DlČ : CZ25606468
zapsaná v obchodní m rejstří ku Vedené m N/ěstským soudem v Praze oddí l B' VloŽka 4934
bankovní  spojení : CSoB a's' Sberbank CZ, a.s.
Óí sIoú ótu:117569233/0300 4200388669/6800
kterou zastupu1í : lng. Petr Kaš par, č len představenstva

(dále jen''zhotovitel")

(objednatel a Zhotovitel spoIeč ně ,,Strany", a kaž dý z nich samostatně ',strana")

Úč el n PŘEDMĚT sMLoUVY
Úč elem Sm|ouvy je zajiš tění  stavební  č innosti, a to odborní kem v oboru s potřebnými
š irokými zkuš enostmi a know_how V té to oblasti' V té to souvis|osti objednatel jako zadavatel
zaháji| v sou|adu s ustanovení mi zákona č ' 13412016 Sb'' o zadávání  Veřejných zakázek, Ve
znění  pozdějŠ í ch předpisů  (dále jen 

',zzvz"), zadávacÍ  ří zení  na plnění  veřejné  zakázky
s názvem ,,Komořanská - oprava opěrné  zdÍ , č . akce 999'182 a Komořanská - sanace
svahu, č . akce í  000153" (dále jen ,'Veřejná zakázka'' a ,,Zadávací  í í zeni'').

Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele na V|astní  náklady a na své  nebezpeč í  prové st
stavební  práce pro akci dle odst. 2.í ' (dále jen ,,stavba"), ato tak, aby Výs|edek těchto
prací  byl funkč ní ' provozuschopný a plně způ sobilý k uŽÍ vánÍ  d|e zde smluvené ho nebo
obvyk|é ho ú č elu (dále jen 

''Dí lo''), a závazek objednatele za podmí nek uvedených v té to
SmIoUVě Dí |o převzí t a zaplatit za jeho provedení  dohodnutou cenu.

Dí |o je podrobně Vymezeno v Pří loze č ' 2 a v Pří loze ó' 4 té to Smlouvy.

Zhotovitel prohlaš uje, Že

2.3

2.4



3.

3.í

(a) v p|né m rozsahu se seznámiI s povahou a předmětem Dí |a a jsou mu známy veš keré
technické , kvalitativní  a jiné  podmí nky nezbytné  k realizaci Dí |a a disponuje takovými
kapacitami a odbornými znaIostmi' které  jsoU k provedení  Dí la d|e té to SmloUVy
nezbytné ;

(b) překontroIoval Veš keré  poskytnUté  podkIady' zejmé na provedl kontroIu projektoVe
dokumentace pro reaIizaci Dí la a Pří lohv ó' 2' porovnaI a ověřil jejich spráVnost a
provediteInost DÍ |a;

(c) kontrolou dokumentace Zhotovite| nezjistil jaké koliv nesrovnalosti, ktefé  by mu bránily
prové st Dí lo ú plné , odpoví dajicí  kvality' schopné  funkce a předání  objednateli;

(d) vyhodnotil a oceni| veš keré  práce trvalé ho č i doč asné ho charakteru Vč etně materiálu'
které  jsou obsaŽeny v převzaté  projektové  dokumentaci;

(e) uskuteč niI veŠ keré  ú kony nutné  pro zjiš tění  překáŽek pro provedení  Dí la' jimiŽ jsou
myŠ |eny zejmé na kontroIní  prů zkumy dané ho staveniš tě, a ověřiI tak, Že staveniš tě
umoŽňuje provedení  Dí la dohodnUtým způ sobem.

oBcHoDNí  PoDMí NKY A PoJMY
Nedí |nou souč ástí  té to Sm|ouvy jsou jako její  Pří |oha č ' 1 _ Vš eobecné  obchodní  podmí nky
pro stavební  a projektovou ěinnost (dále jen ,'obchodní  podmí nky"). Zhotovltel podpisem
té to Sm|ouvy prohlaš u1e' ž e obchodní  podmí nky byly přiloŽeny ke Smlouvě' řádně se s nlmi
seznámil a s jejich pouŽití m bez Výhrad souh|así '

Strany si pro ú Óely té to Smlouvy sjednávají , Že uýrazy nadepsané  v té to SmIouvě s velkým
poč áteč ní m pí smenem mají  význam jim přiřazený V té to sm|ouvě a/nebo V obchodní ch
podmí nkách. Neobsahuje-|i tato Sm|ouva pří sluš nou definici, pouŽije se deí inice obsaŽená
V obchodní ch podmí nkách. Definice obsaŽené  jak V té to smlouvě' tak v obchodní ch
podmÍ nkách je třeba Vykládat Ve Vzájemné m sou|adu Sm|ouvy a obchodní ch podmí nek,
přič emŽ v připadě odchylek nebo rozporů  definic má definice obsaŽená V té to Smlouvě
přednost.

Není -li v té to Smlouvě výslovně u1ednáno jinak' ří dí  se práva a závazky Stran obchodní mi
podmí nkami'

Pro vylouč ení  jakýchkoliv pochybností  o Vztahu smlouvy' obchodní ch podmí nek a zadávacÍ
dokumentace Veřejné  zakázky (dále jen ,,Zadávací  dokumentace'') jsou stanovena tato
VýkIadoVá pravidla:

(a) v pří padě rozporu mezi ustanovení mi smlouvy a obchodní ch podmí nek budou mí t
přednost ustanovení  Smlouvy;

(b) v pří padě rozporu mezi ustanovení mi smlouvy a zadávacÍ  dokumentace budou mí t
přednost ustanovení  SmIouvy;

(c) V pří padě rozporu mezi ustanovení mi obchodní ch podmí nek a ZadávacÍ  dokumentace
bUdou mí t přednost ustanovení  obchodní ch podmÍ nek.

(d) V pří padě jaké koliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení  Smlouvy budou ustanovení
smlouvy vykládána tak' aby V co nejŠ lrš í  mí ře zohledňova|a ú ie| Veřejné  zakázky
vyjádř ený Zadávací  dokumentací ;

(e) v pří padě chybějí cÍ ch ustanovenÍ  Smlouvy nebo obchodní ch podmí nek budou pouŽita
dostateóně konkré tnÍ  ustanovení  Zadávaci dokumentace:

MÍ sTo A DoBA PRoVÁDĚttÍ  oÍ u
l\4 í stem p|nění  DÍ |a je Praha Zbras|av' ul. Komořanská (dá|e jen ,,Mí sto plnění "). l\4í sto p|nění
Dí |a je detai|ně specifikováno v projektové  dokumentaci k Dí |u'

Termí n zahájení  provádění  DÍ la: Zhotovlte| je opráVněn zahájit provádění  Dí la nejdřÍ Ve od
okamŽiku uveřejnění  té to smlouvy V Í egistru smluv v souladu s č lánkem 14.2 té to smlouvy'
objednate| odevzdá Zhotoviteli pIochu staveniš tě ne1později ke dni uvedené mu v DlR jako

3.2

3.3

3.4

4.

4.1

4.2
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nejdří VějŠ í  den moŽné ho zaháiení  stavební ch prací  ' Zápis o předání  staveniš tě bude
proveden pří mo Ve stavební m dení ku nebo bude nedí lnou souč ástí  stavební ho dení ku jako
jelrr.'r pří lulra.

4'3 Termí n dokoněení  Dí |a a jeho předání  objednate|i: do 182 ka|endářní ch dnů  od zahájení
stavební ch prací ' Práce na h|avní  konstrukci opěrných stěn a Vozovce musí  být hotovy
a předány nejpozději 31. 12' 2021 '

4'4 Zhotovite| se zavazuje provádět Dí lo v souladu s harmonogramem prací , který tvoří  Pří |ohu
č ' 3 té to sm|ouvy (dá|e jen 

',Harmonogram'')'
4'5 Doba provádění  Dí |a dle Harmonogramu se přiměřeně prodIuŽuje V následují cí ch pří padech:

(a) při zastavení  prací  státní mi a kontro|nÍ mi orgány, z dů vodu vyš š í  moci č i z pokynu
objednate|e, a to za předpokladu' Že k zastavení  nedoŠ lo z dů vodu na straně
Zhotovitele;

(b) pokud to dopravnÍ  nebo jiné  podmí nky' stanovené  ú řadem veřejné  správ-y' budou
VyŽadovat (poŽadavek pří sluŠ né ho silnič ní ho spráVní ho ú řadu, Policle cR atd')'
Zhotovite| bere toto ujednání  na Vědomí ' nebot' je srozuměn s tí m, Že s oh|edem na
charakter dí la je nezbytné  respektovat dopravní  a jiné  podmí nky.

4.6 Zhotovitel ]e oprávněn dokoniit dí lč í  č ásti DÍ |a nebo Dí |o jako ce|ek i před terminem
uvedeným v č lánku 4.3 té to smlouvy a termí ny uvedenými V Harmonogramu, jsou-li termí ny
pro dokonč ení  dí lč í ch óástí  Dí la stanoveny V Harmonogramu, bude-li objednate|e nejmé ně
pět (5) pracovní ch dní  předem o takové  skuteč nosti pí semně informovat.

4'7 Dí lo je řádně Zhotoveno podle té to Smlouvy V okamŽiku' kdy bude Dí lo předáno
Zhotovitelem objednate|i na základě akceptač ní ho ří zení  a podpisu akceptaÓní ho protokolU,
přič emŽ ná|eŽitosti akceptač ní ho řÍ zenÍ  blí Že stanoVí  obchodní  podmí nky'

4'8 Vyjma dok|adŮ uvedených V obchodní ch podmí nkách je Zhotovitel povinen předat
objednateli dalš í  dokumenty uvedené  v PřÍ loze é ' 2 té to Sm|ouvy, a to Ve |hů tách tam
uvedených'

5' CENA Dí LA A PLATEBN| PoDMí NKY
5.1 Cena Dí |a je urč ena na základě poloŽkové ho rozpoč tu

souč ástí  té to smlouVy (dále jen ,,Polož kový rozpoěet''),
kteni'je jako Pří loha č ' 4 nedí lnou

přič emŽ|

Cena bez DPH č iní : 56 982 B34,22- Kě (dále jen ,'Cena Dí la'');

Vzhledem k tomu, Že Dí |o spoÓí Vá v provedení  stavební ch (pří padně montáŽní ch) praci'
které  odpoví dají  kódŮm 41 aŽ 43 k|asifikace produkce CZ-CP A Ve zněnÍ  platné m k1' 1'
20í 5' pouŽije se rež im přenesené  daňové  povinnosti dle s 92e) Zákona o DPH' Zhotovitel je
povinen uvé st odpoví dají cí  kód zatří dění  podle klasifikace cZ-cPA na kaŽdé  Vystavené
faktuře'

5'2 Cena Dí |a je dohodnuta jako nejvýŠ e pří pustná po celou dobu trvání  té to Smlouvy'
s výjimkami upravenýml V obchodní ch podmí nkách.

objednate| se zavazuje hradit 100% Ceny Dí |a Zhotoviteli prů běŽně na základě dí |č í ch
Faktur Vystavených Zhotovitelem kaŽdý měsí c zpětně' pří padně d|e Harmonogramu (Pří loha
i. 3)' Faktury vóetně objednatelem jiŽ odsouhlasené ho Soupisu prací  d|e č lánku 5'4' té to
SmIouvy musí  být objednateIi doruěeny nejpozději do 7' dne následUjí cí ho kalendářnÍ ho
měsí ce' Doruč ení  Faktury bez objednatelem předem odsouhlasené ho Soupisu prací  je vů č i
objednate|i neú Óinné . Pro ú č ely té to Smlouvy sjednávají  strany výhradně elektronickou
fakturaci za podmÍ nek ní Že uvedených a blí Že specifikovaných v č l, 3'3. (g) Pří |ohV č ' 1 té to
smIouvy a s moŽností  VyuŽití  Výhradně e_mailových adres ktomuto ú č elu uvedených
V Pří |oze č . 1 1 té to smIouvy'

5.3 Nedí lnou souč ástí  kaŽdé  Faktury je soupis prací  Zhotovitele provedených v dané m
kalendářní m měsÍ ci odsouhIasený objednatelem (,,Soupis prací '')' Soupis prací  je Zhotovitel
povinen zas|at na e-maiIoVou adresu kontaktnÍ  osoby objednatele nejpozději do 2. dne
nás|edují cí ho kalendářní ho měsí ce' objednatel je oprávněn vzné st námitky proti Soupisu



prací  do 3 dnů  ode dne jeho doruč ení  objednate|i' Námitky je objednatel povinen
odů vodnit' Zhotovite| je následně povinen upravit Soupis prací  podle námitek objednate|e.
KaŽdá Faktura musí  dá|e obsahovat č í sIo té to SmIouvy' ZhotoviteI se zavazuje zasí lat
objednate|i Soupis prací  V elektronické  podobě V otevřené m formátu (např' ve formátu *.xls

programu |\i]S EXce| č i jiné m otevřené m tabuIkové m formátu) ve struktuře dle vyh|áš ky č '
16912016 Sb'' o stanovení  rozsahu dokumentace veřejné  zakázky na stavební  práce a
soupisu stavební ch pracÍ ' dodáVek a s|uŽeb s Výkazem Výměr' Ve znění  pozdějš í ch předpisů '
Clenění  Soupisu prací  při|oŽené ho k Faktuře musí  odpoví dat PoloŽkové mu rozpoč tu, pokud
se Strany nedohodnou jinak.

5.4 Dnem uskuteč nění  zdanitelné ho plnění  je pos|ední  den v ka|endářní m měsí ci, za ktery se
FaktuÍ a VystaVuje'

6' sPEclFlcKÉ zÁvnzxy
Nad rámec záVazků  obsaŽených v obchodnÍ ch podmí nkách se Zhotovitel při provádění  Dí |a
zav azqe dodrž ovat následUj í cí  poVinnosti:

Poddodavatelé

6.1 Zhotovitel je opráVněn plnit Sm|ouvu nebo její  č ást' s Výjimkou Č inností  specifikovaných v č l'
6.2' prostřednictví m poddodavatele' VyuŽije_|i Zhotovitel k p|nění  Sm|ouvy nebo jejÍ  č ásti
poddodavatele, odpoví dá objednateli, jako by plnil sám' Seznam poddodavatelů  tvoří
Pří lohu č . 8'

6.2 ZhotoviteI se zavazuje, Že ní Že uvedené  č innosti bude realizovat VŽdy pří mo (výhradně)
on sám' to jest nevyuŽije k jejich realizaci poddodavate|e:

(a) neuŽije se'

6.3 Pokud Zhotovitel pÍ okázal V ZadáVací m ří zení  sp|nění  č ásti kvalifikace prostřednictví m
poddodavatele' je ZhotoviteI poVinen V odpoVí dají cí m Í ozsahu tohoto poddodavatele
vyuŽí vat pro realizaci Veřejné  zakázky' k ní Ž se Vztahuje kvalifikace, kterou prokazoval za
Zhotovitele.

6.4 Změna poddodavatele Zhotovitele uvedené ho v Pří loze ó. 8 je moŽná pouze po předchozí m
pí semné m souhIasu objednatele' jehoŽ vzor je uveden v Pří loze Ó' 9. objednatel nebude
tento souhIas bezdů vodně odpí rat. Pokud by mělo dojí t ke změně poddodavatele, jehoŽ
prostřednictví m Zhotovitel prokazoval splnění  kvalifikace v ZadávacÍ m ří zenÍ  na VeřejnoU
zakázku, je zmé na pří pustná jen z váŽnÝch dŮvodů  a za předpokladu, Že nahrazujÍ cí
poddodavate| bude rovněŽ splňovat kvalifikaci' kterou prokazoval nahrazovaný
poddodavatel.

6.5 Nebudou-li k provedení  dí la vyuŽiti Poddodavatelé ' ustanovení  Vztahují cí  se ze své  podstaty
na Poddodavatele' se neaplikují .

Klí č ové  a Kvalifikované  osoby

6'6 Zhotovitel se zavazuje provádět Dí lo mimo jiné  prostřednictví m osob uvedených v Pří loze ě'
10 (,'Klí č ové  osoby"). Prostřednictví m Klí č ových osob na pozicí ch ,'hlavnÍ  stavbyvedoucí '',
,,zástupce stavbyvedoucí ho" a hlavní  geodet'' prokazova| Zhotovitel splnění  kvalifikace a
odborné  způ sobilosti poŽadované  v ZadávacÍ  dokumentaci (',Kvalifikované  osoby'')'

6'7 Změna které koliv Klí č ové  osoby Zhotovite|e uvedené  v Pří loze Ó. 10 ie moŽná pouze po
předchozí m pí semné m souhIasu objednate|e. objednatel nebude tento souhlas bezdů vodně
odpí rat. Pokud by mě|o dojí t ke změně KValifikované  osoby, její mŽ prostřednictví m
prokazoval Zhotovitel splnění  kvalifikace a odborné  způ sobi|osti poŽadované  v Zadávací m
ří zení , je změna pří pustná jen z váŽnÝch dů vodů  a za předpokladu, Že náhradní
kvalifikovaná osoba bude rovněŽ sp|ňovat kvalifikaci a odbornou způ sobiIost' kterou
Zhotovitel prokazovaI u dané  KvaIifikované  osoby'

TechnÍ cké  vybavení

6.8 Zhotovitel se zavazuje, Že bude po dobu trvánÍ té to smlouvy disponovat pro ú óely plnění té to
Veřejné  zakázky vybavení m' nástroji, pomŮckami' provozní mi nebo technickýmI zařizenimi
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7.

7.1

8.

8.1

8.2

8.3

9.

10.

10.1

10.2

10,3

10.4

10.5

í  0.6

10.7

uvedenými V Pří loze č ' 5' Zhotovite| je povinen na VýzVu objednate|e prokázat uŽí vacÍ  právo
k věcem uvedeným V Pří |oze Č ' 5 a to Ve Ihů tě 7 kaIendářní ch dnů  od doruč ení výzvy'

ZÁRUč Ní  DoBA
ZáÍ uČ ní  doba Dí la č inÍ  60 měsí ců ' Vyjma č ásti Dí Ia _ izo|ace' kde záruč ní  doba č iní  120
měsí ců  a vodorovné ho dopravní ho znač ení ' kde záruč ní doba č iní  36 měsí ců .

PoJlŠ TĚNí  zHoToVlTELE
Doba pojiš tění  dle obchodní ch podmí nek skonč í  Minimálně 3 měsÍ ce po skonč eni té to
smlouvy.

|\,4inimální  pojistná č ástka pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou třetí m osobám
vč etně pojiš tění  odpovědnosti za Š kodu způ sobenou stavební  a montáŽní
Č inností  dle obchodní ch podmí nek je 30'000'000 Kč  (s|ovy: třicetmi|ionŮ korun č eských) na
jednu pojistnou udá|ost'

Minimální  pojistná č ástka pojiš tění  stavebně montáŽní ch rizik z dů vodu Vyš Š Í  moci' Žlvelné
pohromy nebo zásahu třetí  osoby při Výstavbě Dí |a dle obchodní ch podmí nek je 5 mil. Kč  na
jednu pojistnou udá|ost.

zAJlŠ TĚNÍ  - NEUŽ|JE sE

sMLUVNí  sANKcE
objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluVní  pokutu V pří padě prodlení
Zhotovitele se sp|nění m termí nu dokonč ení  Dí |a stanovené m v Ólánku 4'3 té to sm|ouvy a
jeho předání  objednateli k provedenÍ  akceptač ní ho řÍ zeni, a jsou-|i sjednány
V Harmonogramu, tak iv pří padě prodlení  Zhotovitele se splnění m termí nu dokonč ení  dí lč í
č ásti Dí |a a jeho předánÍ  objednateli stanovené m V Harmonogramu, a to ve výš i 20'000'- Kč
za kaž dý započ atý den prodlení ;

objednateI je oprávněn pož adovat po Zhotoviteli smIuvnÍ  pokutu v pří padě poruŠ ení
povinnosti Zhotovite|e provádět Dí |o řádně v souladu s touto Sm|ouvou, jejÍ mi pří |ohami'
relevantní mi obecně závaznými právní mi předpisy, technickými normami, rozhodnutí mi
orgánů  státní  spráVy ói samosprávy' a to Ve Výš i 20'000'_ Kč  za kaž dÝ započ atý den
poruš ení  ze strany Zhotovitele, a to aŽ do doby uvedení  Dí |a do řádné ho stavu č i provedení
nápravy poruš ení  smluvnÍ  povinnosti. Nelze-li den zahájenÍ  pofuš ení  povinnosti Zhotovitele
d|e tohoto bodu jednoznač ně urč it, poóí tá se Smluvní  pokuta ode dne, kdy objednate| doruč í
Zhotoviteli pří s|uš nou výzvu k nápravě poruš ení ;

objednatel je oprávněn pož adovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu V pří padě prodlení
Zhotovite|e s odstranění m (i) vad Dí la zjiš těných v rámci akceptač ní ho ří zení  nebo (ii) vad
dí |a zjiŠ těných objednatelem při kontro|e DÍ la V prů běhu jeho pfovádění ' na které  objednate|
Zhotovitele pí semně upozornil' Ve lhů tě stanovené  pro odstranění  vad Dí |a, a to ve 20.000,-
Kč  za kaŽdou vadu a kaŽdÝ započ atý den prod|ení ;

objednateI je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu V pří padě prodlení
Zhotovitele s odstranění m záruč ní ch vad Dí |a ve lhů tě stanovené  pro odstranění vad' a to ve
výš i 20.000'- Kč  za kaž dou vadu a kaŽdý den prodlení ;

objednateI je opráVněn poŽadovat po Zhotovitě|i smIuVní  pokutu v pří padě poruš ení
povinnosti Zhotovitele vyuŽí vat pouze schvá|ené  poddodavatele, uVedené  v č lánku 6
Sm|ouvy, a to Ve Výš i 1 % ze sjednané  ce|kové  ceny Dila za kaŽdÝ jednot|ivý pří pad poruš ení
povinnosti;

objednatel je oprávněn pož adovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě' Že se některé
z prohláš ení  Zhotovite|e dle č lánku 1'1 obchodní ch podmí nek ukáŽe jako nepravdivé , a to Ve
výš i 50'000 Kč  za kaŽdé  jednotlivé  poruš ení '

objednatel je opráVněn poŽadovat po Zhotoviteli smluVnÍ  pokutu v pří padě poruš ení
povinnosti Zhotovitele týkají cí ho pojiŠ tění  nebo Bankovní  záÍ uky, a to ve výš i 50'000 KÓ za
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kaŽdý započ atý den prodlen í '

'l0.8 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotovite|i smIuvní  pokutu V pří padě poruŠ eni
povinnosti Zhotovite|e obsaŽené  ve Smlouvě nebo obchodní ch podmí nkách, která nenÍ
zajiŠ těna smluvní  pokutou d|e tohoto č |ánku Smlouvy, a to Ve Výš i 5'000'- Kč  za kaž dÝ
započ a|ý den prodlení  s řádným sp|nění m takové  povinnosti'

10.9 objednateI je oprávněn poŽadovat po Zhotovite|i smIuvní  pokutu V pří padě poruš ení
povÍ nnosti Zhotovite|e zachovat dů věrnost informací  d|e č |ánku 14 obchodní ch podmí nek' a
to ve výš i 100.000 Kč  za kaŽdé  jednotlivé  poruš ení '

í 0"l0Zhotovitel je opráVněn poŽadovat po objednateli ú rok z prodlení  V zákonné  Výš i V pří padě
prodlení  objednatele s Úhradou Faktury nebo lejí  č ásti' a to pouze v pří padě, Že objednatel
bude vprodlení  sú hradou pří sluš né  Faktury ipo uplynutí  dodateč né  |hů ty k je.jí  ú hradě
stanovené  v druhé  Iistinné  výzvě Zhotovitele doruč ené  objednate|i, její Ž dé |ka č iní  sedm (7)
pracovní ch dnů ' přiiemŽ k zas|ání  druhé  listinné  vÝzuy je Zhotovitel oprávněn nejdří ve po
uplynutí  lhů ty sedmi (7) pracovní ch dnů  od doruč ení  první  listinné  výzvy k ú hradě dIuŽné
č ástky objednate|i. smluvní  sankce za toto poruš ení  vš ak mů Že č init maximálně 10 %

z Ceny Dí |a.

10.11P|atby sm|uvní  pokuty nezbavují  Zhotovitele povinnosti prové st a dokonóit Dí lo' ani jiných
povinností , závazků  nebo odpovědnosti vyplývají cí  ze Smlouvy. objednatel je oprávněn
domáhat se náhrady ú jmy za poruš ení  jaké koliv povinnosti' na kterou se Vztahuje jakáko|iv
smluvní  pokuta dle té to Smlouvy' a to V plné  Výš i.

10.12CeIková výš e smIuvní ch pokut uplatněných objednatelem vů č i Zhotoviteli je omezena
|imitem 100 % výš e celkové  Ceny Dí la.

í 0.'l3smluVní  pokuty mohou být kombÍ noVány (upIatnění  jedné  smIuvní  pokuty nevyluč Uje
souběŽné  uplatnění  jaké koliV jiné  smIuVní  pokuty)'

10.14Smluvní  pokuta je splatná do třiceti (30) dnů  po doruč ení  výzvy oprávněné  Strany druhé
Straně k její  ú hradě' VýzVa musí  VŽdy obsahovat popis a č asové  urÓení  udá|osti, která V

sou|adu s uzavřenou Smlouvou zak\ádá právo ú č tovat smluvní  pokutu.

1'.l. osTATNí  UJEDNÁNÍ
'lí .1 NebezpeÓí  š kod na zhotovované m Dí le nese Zhotovite| od převzetí  staveniš tě až  do doby

protoko|ární ho převzetí  DÍ |a objednateIem'

11.2 objednatel je jiŽ od poč átku Vlastní kem Dí la; jeho Vlastnické  právo vzniká vytvoření m kaŽdé
souč ásti Dí |a. Vš echny materiály přecházejí  do Vlastnictví  objednatele VŽdy okamŽikem' kdy
jsou do Dí la zabudovány'

12. TRVÁNí  sMLoUVY
12.1 Smluvní vztah za|oŽený touto Smlouvou zaniká:

(a) pí semnou dohodou Stran;

(b) odstoupení m od Smlouvy kteroukoliv ze stran V přÍ padech uvedených v obchodní ch
podmí nkách; nebo

(c) řádným splnění m VŠ ech povinností  Zhotovitele'

12.2 Dalš í  doby pro ukonČ ení  Smlouvy:

(a) neuŽije se

13. KoNTAKTNí  ÚDAJE

"l3.'l Kontaktní  ú daje Stran jsou Uvedeny V PřÍ loze č ' 11 té to Smlouvy'

13.2 Kaž dá Strana oznámí  bez zbyteč né ho odkladu druhé  Smluvní  straně jaké koliv změny
kontaktní ch Údajů  uvedených V Pří loze č . 11 té to Sm|ouvy formou doporuč ené ho dopisu'
podepsané ho svým statutární m orgánem, resp. jeho č lenem' a zaslané ho na adresu
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uvedenou v Pří loze č . 11 té to Smlouvy. pří padně do datové  Schránky (Ve znění  pří padných
pozdě.jš í ch řádných změn)' Řádným doruč ení m tohoto oznámení  dojde ke změně doruč ovací
adresy Strany bez nutnosti uzavření  dodatku k té to smlouvě. V připadě' Že z dů vodŮ
nedodrŽení  nebo poruš ení  té to povinnosti dojde ke zpŮsobení  Újmy, zavazuje se strana,
která Š kodu způ sobila' tuto nahradit bez zbyteč né ho odk|adu, co k tomu bude poŠ kozenou
stranou VyzVána'

14. zÁVĚREČ NÁ UJEDNÁNí

14''l T alLo Smlouva je sepsána ve č tyřech (4) vyhotovení ch' z nichž  obdrŽí  objednate| tři (3)
vyhotovení  a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení ' V pří padě' Že je Smlouva uzavÍ rána
elektronicky za uyuŽiti uznávaných elektronických podpisů , postaČ Í  jedno vyhotovení
sm|ouvy, na které m jsou zaznamenány uznávané  elektronické  podpisy zástupců  stran.

14'2 r ato SmIouva nabývá p|atnosti dnem její ho podpisu pos|ední  stranou a ú č innosti dnem
jejiho uveřejnění  V registru smluv'

14'3 Strany potvrzujÍ , Že při sjednáVánÍ  Sm|ouvy postupovaly č estně a transparentně a souč asně
se zavazují , Že takto budou postupovat i při plnění  sm|ouvy a veš kerých Óinnostech s ní
souvisejí cí ch. Zhotovitel potvrzuje' Že se seznámil se zásadami criminaI compliance
programu objednatele (dále jen ,,ccP")' které  jsou uveřejněny na webových stránkách
objednatele lwww.tsk-praha.cz záloŽka'' o společ nosti' oddí I: o spoleónosti TSK]' zejmé na
s Kodexem CCP, a zavazujÍ  se tyto zásady po dobu trvání  smluvnÍ ho vztahu dodrŽovat'
KaŽdá ze Stran se zavazuje, Že bude jednat a přijme opatřenÍ  tak' aby nevznik|o dů vodné
podezření  na spáchání  trestné ho č inu č i k jeho spáchání , tj. tak' aby které koli ze stran
nemohla být přÍ ětena odpovědnost podle zákona č ' 418l2o11 Sb'' o trestní  odpovědnosti
právnických osob a ří zení  proti nim, Ve znění  pozdějš í ch předpisů ' nebo nevznikla trestnÍ
odpovědnost jednají cí ch osob podle zákona č ' 40/2009 sb.' trestní ho zákoní ku, Ve znění
pozdějš Í ch předpisů '

'l4.4 Nedí lnou souč ástí  té to Smlouvy jsou pří lohy:

(a) Pří loha č ' 1 _ Vš eobecné  obchodní  podmí nky pro stavebnÍ  a projektovou č innost

(b) PřÍ |oha č ' 2 - Podrobná specifikace Dí la

(c) Pří loha Č . 3 _ Harmonogram

(d) Pří loha č ' 4 - Po|oŽkový rozpoč et

(e) Pří loha č . 5 _ Vybavení  a zařÍ zenÍ

(í ) Pří loha č ' 6 - Tabu|ka aktivace HlM

(g) Pří loha č . 7 - Hospodaření s vybouraným materiáIem

(h) Pří loha č . 8 - Seznam poddodavatelů

(i) Pří loha č . 9 - Vzor pí semné ho souh|asu ohledně poddodavatele

0) Pří loha č . 10 _ K|Í č oVé  osoby

(k) Pří loha č . 11 _ Kontaktní  Údaje

(|) Pří |oha č ' 12- '.'''..''..'''(není -li vyplněno, neuž lje se)
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strany tí mto Výslovně prohlaš ují ' ž e tato Smlouva, ó. smlouvy objednatele 3121159001027
č . Smlouvy zhotovitele 4021164 Vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vů li, na dů kaz ěehož
připojují  ní ž e své  podpisy.

V Praze dne V Roztokách dne

Za Zhotovitele:

POHL cz, a. s.

l n 9' P et r ff'l,']ljť ,::::'

KáSpáÍ  oooall-ou oo
D'q lálně podepsa lnq JoFí R.htl

Dig]tálně podep5al

Fi l i p Hájek !j|"L:';5,, *'.
14r22:38 +02'00'

lng. Petr KaŠ par' č len představenstva

Za Objednatele:

Technická spráVa komunikací  hl. m. Prahy

lng. Josef
Richtr

Petr ffi" "
KaIousŤ.]L.

Milan ";11""-
za.h
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PŘí LoHA Č . 1

VŠ EoBECNÉ  oBcHoDNÍ  PoDMí NKY PRo STAVEBNí  A PRoJEKToVoU č lNNosT

ÚVoDNÍ  USTANoVENÍ '''
ZMĚNY DILA.''.'

CENA Dí LA A PLATEBNí  PoDMÍ NKY''.'' .'

oBEcNÉ  PoDMÍ NKY PRoVEDENI DÍ LA'''.''.''.'' .''''
PoVlNNosTl VzTAHUJicÍ  sE K PRoVÁDĚNÍ  STAVEBNí oH PRAoÍ  ' ''' ' ' '

PoVlNNosTl VZTAHUJÍ Cí  sE K PRoVÁDĚNí  PRoJEKČ Ní oH PRAoÍ  ...'.''.'
AKCEPTACE Di1A.......... ... .

LtcENCE .. .......

ZÁRUČ Nl DoBA'.'.''..''.'..''
NÁHRADA ÚJMY, VYŠ Š Í  Moc A PRoDLENI STRAN

PRoHú Š ENl zHoToVlTELE,
PoJlŠ TĚNí  ZHoToVlTELE
oDsToUPENÍ  oD SMLoUVY '.

DŮVĚRNÉ  lNFoRMAcE
ZMĚNY SMLoUVY, Pí SEMNÁ FoRMA, DoRUČ oVÁNí  ', .'' '.

RozHoDNÉ  PRÁVo A VÝLUKY...''..'..'''.''.'..'
AKAZZAP)Č TENÍ , ZASTAVENÍ  A PosToUPENÍ  . . '. ''. '.' .

ÚČ lNNosT sMLoUVY A REGlsTR sMLUV oBJEDNATELE'.'
áVĚREČ NÁ UJEDNÁNÍ '.'.''' .



1. ÚVoDNÍ  USTANoVENí

'l.1 Tyto Vš eobecné  obchodní  podmí nky pro stavební  a projektovou č innost (dá|e jen

,,obchodní  podmí nky'') se uplatní  pro vš echny smlouvy o dí lo uzaví rané  spoleěností
Technická spráVa komunikací  hl' m. Prahy, a.s., se sí d|em Řásnovka 77018, Staré  Město,
'l 10 00 Praha 1' lco'' 03447286, zapsanou v obchodní m rejstří ku vedené m Městským
soudem V Praze' oddí l B, vloŽka 20059 (dále jen ,,objednatel")' nenili v pří sluš né  smlouvě
výslovně uvedeno jinak (dále jen ,,Smlouva'')'

1'2 Výrazy nadepsané  V těchto obchodní ch podmí nkách s Velkým poč áteč ní m pí smenem mají
význam jim přiřazený ve Smlouvě a/nebo V těchto obchodnÍ ch podmí nkách. Neobsahuje-li
smlouva pří sluš nou definici, pouŽije se definice obsaž ená V obchodní ch podmí nkách.
Definice obsaŽené  jak ve smlouvě, tak V obchodní ch podmí nkách je třeba vykládat ve
vzájemné m souladu smlouvy a obchodní ch podmí nek' přiěemŽ v přÍ padě odchylek nebo
rozporů  definic má definice obsaž ená ve Smlouvě přednost.

'l.3 Pro výklad Smlouvy platí  následují cí  pravidla:

(a) odkazy na ,,ělánky"' ''odstavce'' 
a ,,Pří lohy" se vykládají  jako odkazy na pří sluš né  č lánky,

odstavce a pří lohy smlouvy.

(b) Pojmy definované  ve Smlouvě V mnoŽné m č í sle mají  shodný význam i V jednotné m č í sle
a naopak.

(c) odkazy na,,pracovnÍ  dny. znamenají  odkazy na kteýkoli den, krom-ě soboty a neděle a
dnů , na něŽ připadá státní  svátek podle platných právní ch předpisů  Ceské  repub|iky'

(d) Ustanovení  $556 odst. 2 obč anské ho zákoní ku upravují cí  krité ria výkladu Smlouvy se
nepouž ije. Žaany z č lánků  ani ž ádný z výrazů  použ itých v pří sluš né m ělánku nebude
připisován které koli ze stran jako Straně, která jej při vyjednávání  pouŽila jako první ;
ustanovení  $ 557 obč anské ho zákoní ku se tak nepouŽije.

(e) Nadpisy jsou ve Smlouvě použ ity pouze pro přehlednost a orientaci a pro výklad
ustanovení  smlouvy nemají  Žádný význam'

(í ) odkazy na 
',osobu'' 

nebo 
',stranu'' 

se Vykládají  tak, ž e se vztahují  na jakoukoli fyzickou
osobu, práVnickou osobu, svěřenský fond, spoleónost, tichou společ nost, vládu, stát,
organizaění  slož ku státu, orgán veřejné  moci, společ ný podnik, záVod nebo spolek (se
samostatnou práVní  subjektiVitou č i nikoli)'

(g) Pojem ,,listinný" nebo ,'listinné '' znamená dokument tiš těný na papí ře, seš itý způ sobem
sniŽují cí m moŽnost rozeš ití  a opatřený Vlastnoruč ní mi podpisy osob jednají cí ch za
jednotlivé  Strany'

1.4 V pří padě rozporu mezi ustanovení m obchodní ch podmí nek a smluvnÍ m ujednánÍ m ve
Smlouvě nebo její  pří loze se uplatní  ujednání  ve Smlouvě.

2. ZMĚNY Dí LA

2.1 Strany sjednávají  výhradu změny Dí la v souladu s ustanovení m s 100 odst' 1ZZYZtak,ž e
změnou Dí la se rozumí jakákoli odchylka od specifikace Dí la, zejmé na, avš ak nejen:

(a) změny v kvalitě nebo jiných vlastnostech Dí la nebo jeho óásii;

(b) vypuš tění  některé  č ásti Dí la;

(c) doplnění  nové  č ásti Dí la; nebo

(d) změny v pořadí , č asové m rozvrž eni nebo odkladu realizace Dí la;
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(dále jen ,,Změna Dí la'').

2'2 Zhotovitel je oprávněn prostřednictvim e-mailu zaslané ho kontaktní  osobě objednatele
navrhnout objednateli provedení  Změny Dí la, pokud V prů běhu provádění  Dí la zjistí  nutnost
nebo vhodnost provedení  takové  změny' Zhotovitel neprovede Změnu Dí la, pokud a dokud
objednatel jeho náVrh neschVálí '

2.3 Pokyn kprovedení  Změny Dí la je opráVněn Zhotoviteli jednostranně udělit pouze
objednate|' Pokyn k provedení  Změny Dí la je objednatel oprávněn uěinit na e-mailovou
adresu kontatknÍ  osoby Zhotovitele'

2'4 Zhotovite| je povinen prové st Změnu Dí la na základě objednatelem zaslané ho pokynu
kprovedení  Změny Dí la dle předcházejí cí ho ělánku, jinak není  oprávněn se odchýlit
od Vymezení  Dí Ia'

2.5 Pokyny k provedení  Změny Dí la budou uvedeny ve stavební m dení ku a nedilnou souč ástí
pří sluš né ho Soupisu prací  (jak je tento pojem vymezen ní ž e) vydané ho pro kalendářní
měsí c, Ve které m ke Změně Dí la doš lo, a Předávací ho protokolu, jak je tento pojem
vymezen ní Že.

3, CENA Dí LA A PLATEBNí  PoDMí NKY
3''| Cena Dí la

(a) Cena je urč ena na základě PoloŽkové ho rozpoč tu.

(b) Jednotkové  ceny uvedené  v Polož kové m rozpoč tu jsou cenami koneěnými a maximálně
pří pustnými. Tyto jednotkové  ceny zahrnují  veš keré  náklady, zejmé na

(i) náklady na materiál' vodné , stoěné , elektrickou energii, teplo' dopravu apod;

(ii) v přÍ pradě stavební ch prací  té Ž náklady na vybudování , provoz' Údž bu a
vyklizení  zaří zení  staveniš tě Zhotovitele, Vypracování  výrobní  dokumentace'
zpracovánÍ  dokumentace skuteč né ho provedení  Dí la ve třech (3) vyhotovení ch'
vč etně geodetické ho zaměření  digitální  formou podle pravidel lnstitutu plánováni
a rozvoje h|. m' Prahy (dále jen ,,lPR Přaha") ve dvojí m (2) Vyhotovení ,
projednání  dopravní ch opatření , zajiš tění  dopravně inŽenýrské ho rozhodnutí
(DlR) a jejich realizaci, náklady na odvoz a likvidaci odpadů , náklady na skládky
přebyteč né ho materiálu, Vybouraných konstrukcí  a hmot' náklady na zajiš iění
bezpeč nosti silnič ní ho provozu a zajiš tění  bezpeč nosti chodcŮ během provádění
prací ' zajiš tění  ú klidu pracovní ho prostoru i jeho bezprostřední ho okolí ;

(iii) v pří pradě stavební ch prací  té ž  náklady na zhotovování , výrobu, obstarání ,
přepravu věcí , zařÍ zeni, materiálů , dodávek, náklady na pří padné  dopravní
znač ení , náklady na zří zení  identifikaóní  tabule na staveniš ti' za přejí mací
zkouš ky a měření  parametrů  provozní  způ sobilosti a jaké koliV dalš í  náklady ěi
výdaje potřebné  pro realizaci Dí la.

(c) Jednotkové  ceny nemohou být po dobu trvání  Smlouvy zvýš eny, s výjimkou pří padů
uvedených ní Že v tomto ělánku.

(d) Jednotkové  ceny se zvyš ují  v pří padě, ž e dojde ke změně daňových právní ch předpisů '
Keré  budou mí t prokazatelný VliV na Výš i jednotkových cen'

(e) objednatel si Vyhrazuje změny celkové  ceny Dí la v dů sledku měření  skuteěně
provedené ho množ ství  plnění  polož ek uvedených v Polož kové m rozpoč tu, kdy budou
uhrazeny pouze skuteč ně provedené  změřené  práce' které  budou oceněny podle
jednotkových cen; měření  se týká vš ech polož ek (tzv' výhrada měření )' Potřeba
provedení  větš í ho, č i naopak menš í ho rozsahu prací  oproti mnoŽství  uvedené mu
v Polož kové m rozpoótu mů Že vzniknout z dů vodu upřesnění  rozsahu pracÍ  provedených
v rámci zpracování  realizač nÍ  dokumentace stavby, nebo upřesnění  objemu skuteč ně
provedených prací  na stavbě V prů běhu realizace' Touto vyhrazenou změnou,
tj' měření m vš ak nesmí  být (i) vyuŽití  poloŽkové  ceny pro ocenění  nových prací
neobsaž ených V pů Vodní m předmětu veřejné  zakázky, (ii) oprava zjevně vadně
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uvedené ho mnoŽství  poloŽky (např' chyba o řád)' ói (iii) neprovedení  poloŽky č i její
podstatné  óásti.

3.2 Urěení  ceny Změny Dí la

(a) Není ]i cena Změny Dí la uvedena vpokynu kprovedení  Změny Dí la podepsané m
stranami' urč í  se cena Změny Dí la tak, Že

(i) po provedení  Změny Dí la Zhotovitel vypracuje zjiš t'ovací  protokol a tento předloŽí
objednateli ke schválení ;

(ii) provedené , resp. neprovedené  práce, dodávky a služ by uvedené  v objednatelem
pí semně schválené m zjiš t'ovací m protokolu budou oceněny v souladu
s ocenění m obsaž eným Ve PoloŽkové m rozpoč tu' jeŽ je souč ástí  Smlouvy;

(iii) provedené  práce, dodávky a sluŽby uvedené  v objednatelem pí semně
schválené m zjiš t'ovací m protokolu, které  nelze ocenit dle PoloŽkové ho rozpoč tu
budou oceněny jednotkovou cenou za poloŽku/y věcně nejbliž š í  a pokud taková
není , navrhne Zhotovitel jednotkovou cenu Ve Výš i obvyklé  v době provádění
smlouvy' která nesmí  být vyš š í  neŽ jednotková cena dle cení ku pro č eské
stavební  standardy - Ukazatele prů měrné  rozpoč tové  ceny na měrovou a
ú č elovou jednotku pro období ' v němž  jsou práce realizovány. Vydané m
spoleóností  Úns cz a.s.' lČ o: 471 15 645'

(b) Pokyny kprovedení  změny Dí la budou nedí lnou souč ástí  Předávací ho protokolu dle
č lánku 7 těchto obchodní ch podmí nek.

3.3 Platební  podmí nky

(a) Cena Dí la bude hrazena na základě daňové ho dokladu, ktení  je Zhotovitel oprávněn
vystavit za podmí nek uvedených ve Smlouvě a V tomto č lánku 3 těchto obchodnÍ ch
podmí nek (dále jen ,,Faktura'')'

(b) Pokud je tak dohodnuto Ve smlouvě, je Zhotovitel oprávněn předloŽit objednateli dí |č í
Fakturu Vystavenou na základě objednatelem odsouhlasené ho Soupisu prací ' přič emŽ
Faktura bude doplněna předávací m protokolem dí lč í ho zdanitelné ho plnění  Vč etně
Vš ech nutných podkladů  a pří loh. Na předávací m protokolu dí lěí ho zdanitelné ho plnění
musí  být výslovně uveden den předání  a převzetí  dí |ěí ho zdanitelné ho plnění  a podpisy
konkré tní  osoby předávají cí ho a přebí rají cí ho. V té to souvislosti se Zhotovite| zavazu1e
v prů běhu realizace Dí la vyhotovovat Soupisy prací  a předáVací  protokoly dí lč í ho
zdanitelné ho plnění , které  budou předloŽeny objednateli ke kontrole a potvŽení  před
vystavení m dí |č í  Faktury. objednatel se zavazuje potvrdit, resp. zamí tnout tyto doklady
bez zbyteč né ho odkladu od jejich obdž ení .

(c) Soupis prací  musí  obsahovat zejmé na tyto ú daje:

(i) souhrnnou poloŽku (dle druhu prací );

(ii) cenu za jednotku;

(iii) provedené  množ ství ;

(iv) celkovou cenu.

(d) V pří padě prů běž né  ú hrady Ceny Dí la Zhotovitel Vystaví  koneěnou Fakturu do deseti
(10) dní  po ukonč enÍ  akceptaění ho ří zení  dolož ené ho Předávací m protokolem
doplněné ho Soupisem prací  a vš ech dohodnutých podkladů  a pří loh.

(e) FaKura musí  obsahovat

(i) veš keré  náleŽitosti daňové ho dokladu ve smyslu zákona é ' 235l2oo4 Sb', o dani
z přidané ho hodnoty, Ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,'zákon o DPH")'
zatří dění  Dí la podle klasifikace cz-cPA a ú daje podle $ 435 obč anské ho
zákoní ku'
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(ii) ve vztahu k poskytnuté mu plnění  věcně správné  a dostateč ně podrobné  ú daje.
Pří lohy faktury stanoVí  SmlouVa.

(í ; Koneč ná Faktura, Vystavená po akceptaci celé ho Dí la' musÍ  obsahovat i ú daj o
veš keých pří padných dí lč í ch FaKurách vystavených v prŮběhu provádění  Dí la a musi
obsahovat závěreč né  vyú č tování  ve vztahu k ceně dí la uvedené  ve Smlouvě.

(g) smluvní  strany souhlasí  s pouŽití m faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v
elektronické  podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je Vystavena a
obdž ena elektronicky) - dále jen ,'Elektronická faktura". smluvní  strany sjednávají ' ž e
věrohodnost pů vodu faktury v elekhonické  podobě a neporuš enost její ho obsahu bude
zajiš těna v souladu s platnou právní  ú pravou. Zhotovlte| je povinen doruč it objednate|i
fakturu elektronicky' a to výluině e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-
praha.cz' Zaslání  Elektronické  faktury Zhotovlte|em na jinou e-mailovou adresu neŽ
uvedenou v předchozí  větě je neú č inné ' K odeslání  Elektronické  faktury je Zhotovite|
povinen využ í t pouze e-mai|ovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento ú č el ve
Smlouvě, jinak je zaslání  Elektronické  faktury neú ěinné  s výjimkou, budouJi prů vodní  e-
maiI k Elektronické  faktuře č i Elektronická í aktura opatřeny zaruč eným elektronickým
podpisem' pří padně zaruč enou elektronickou peč etí  Zhotovite|e. Elektronická faKura
musí  bfl objednateli zaslána VŽdy Ve formátu PDF a zároveň i lsDoc (lSDoCX)' je-|i to
mož né ' Pří lohy Elektronické  faktury, které  nejsou souěástí  daňové ho dokladu, budou
zasí lány objednate|i pouze Ve formátech RTF' PDF' JPG' Doc' DoCx' XLS' XLSx.
Elektronická faktura musí  být opatřena zaruč eným elektronickým podpisem' přÍ padně
zaruč enou elektronickou peč etí , obojí  zaloŽené  na kvalifikované m certifikátu ve smyslu
zákona ě. 29712016 Sb. o sluŽbách vytvářejí cí ch dů věru pro elektronické  transakce
podpisu, Ve znění  pozdqš í ch předpisů , kvalifikovaný certifikát musí  být vydán jední m
z Ministerstvem Vnitra cR akreditovaných poskytovate|ů  certifikač ní ch služ eb' Není -li
Elektronická faktura opatřena zaruč eným elektronickým podpisem' pří padně zaruč enou
elektronickou peč etí  ve smyslu předchozí  věty nebo není -li takto opatřen alespoň
prů vodní  e-mail k Elektronické  faktuře, musí  být Elektronická faktura odeslána e-mailem
výhradně z e-mailové  adresy Zhotovitele uvedené  pro tento ú č el ve Smlouvě' jehoŽ
pří lohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude Vyhotovena v ěetnosti í  e-
mail - 1 E|eKronická faKura V samostatné m souboru a její  pří lohy V samostatné m
souboru (souborech). V pří padě, kdy bude zaslána objednate|i Elektronická faktura,
zavazuje se Zhotovitel nezasí lat stejnou fakturu duplicitně v listinné  podobě.

(h) Zhotovitel je povinen odeslat objednateli í akturu shora uvedeným postupem, nejpozději
do pěti (5) pracovní ch dnů  od vzniku jeho nároku na zaplacení  Ceny. objednate| je
oprávněn bez zbyteóné ho odkladu vrátit fakturu Zhotoviteli, neobsahuje-li vš echny ú daje
podle pí sm. e)' věcně spráVné  ú daje, podklady nebo ve Smlouvě uvedené  dokumenty.
Zhotovitel je v tomlo pří padě povinen bezodkladně, nejpozději Vš ak do 17. dne měsí ce
následují cí ho po měsí ci, v němž  nastal den uskuteěnění  zdanitelné ho plnění  doruěit
novou faKuru, která bude splňovat veš keré  náleŽitosti, obsahovat věcně správné  ú daje
a dohodnuté  podklady a dokumenty. Doruč ení m nové ' správně vystavené  faktury,
zač í ná bé ž el lhů ta splatnosti'

(i) objednatel je oprávněn uhradit na bankovní  ú ěet Zhotovitele fakturovanou ěástku za
poskytnuté  zdanitelné  plnění  snÍ ž enou o DPH, pokud Ve smyslu s í 09 odst. 2) Zákona o
DPH (x) správce daně rozhodne, ž e Zhotovitel je nespolehlivým plátcem dle Zákona o
DPH, nebo (y) Zhotovitel poŽaduje ú hradu za zdanitelné  plnění  poskytnuté  dle Smlouvy
na bankovní  ú č et, kteý není  správcem daně zveřejněn způ sobem umož ňují cí m dálkový
pří stup' anebo na bankovní  ú ěet vedený poskytovatelem platební ch sluŽeb mimo ú zemí
ceské  republiky. Uč tovanou DPH je objednatel oprávněn uhradit pří mo na ú ěet
pří sluš né ho správce daně, a to postupem dle $ 109a) Zákona o DPH. V takové m
pří padě Zhotovitel tak není  oprávněn pož adovat doplatek DPH ani uplatňovat vů č i
objednateli jaké koliv sankce. Výš e uvedený postup ú hrady fakturované  ěástky sní ž ené
o DPH a zároveň ú hrady DPH pří mo na ú ěet pří sluš né ho správce daně je objednatel
opráVněn použ í t rovněŽ v pří padě, má_li dů Vodně za lo' ž e jsou naplněny podmí nky
ustanovení  $ 109 odst. 'l) Zákona o DPH.



(.j) KaŽdá se Stran hradí  sama své  bankovní  poplatky souvisejí cí  se splnění m závazkŮ
vyplývají cí ch ze Smlouvy'

(k) splatnost Faktury je stanovena na třicet (30) dní  ode dne doruč ení  pří sluš né  Faktury
Objednateli.

(l) Připadne-li termí n splatnosti na den, který není  pracovní m dnem, posouvá se termí n
splatnosti na nejbliž š í  následují cí  pracovní  den' Ke splnění  dluhu objednatele dojde
odepsání m č ásiky z ú ótu objednate|e'

(m) Je-li Zhotovitel neplátce DPH, ustanovení  obchodní ch podmí nek aplikovatelná se ze své
podstaty pouze na plátce DPH' se neuplatní .

3.4 Zádž né  a zajiš tění

(a) stanoví _li tak smlouva, je objednatel opráVněn zkaŽdé  fakturované  č ástky odeč í st
zádrŽné  

' 
jehoŽ výš i stanoví  smlouva. ZádrŽné  bude Zhotoviteli Vyplaceno za podmí nek

stanovených Smlouvou.

(b) stanoví -li tak sm|ouva' je Zhotovite| povinen poskytnout objednate|i (x) zajiš tění  za
řádné  splnění  svých povinností  ze Smlouvy a těchto obchodní ch podmí nek a (y)
zajiš tění  za řádné  splnění  svých povinností  plynoucí ch ze záruky na Dí lo' a to Ve formě
neodvolatelné , nepodmí něné  bankovní  záruka vystavené  renomovanou bankou se
sí dlem v Č eské  republice nebo V Evropské  unii, Kerá je splatná na první  výzvu (dále jen
,,Bankovní  záruka'')'

(c) JestliŽe vdů sledku řádné ho č erpání  nebo zjiných dů vodů  klesne poskytnuté  zajiš tění
pod sjednanou Výš i, je Zhotovitel povinen ji do deseti (10) dnů  poté , co se o té to
skuteč nosti dozví , doplnit na pů vodní  výš i.

(d) VpřÍ padě' ž e by Bankovní  záruka nebyla Zhotovitelem doplněna na pů vodní  výš i dle
těchto obchodní ch podmí nek, nebo Že by její  platnost měla skonč it již  za mé ně než
třicet (30) dnů , je objednatel opráVněn ihned ěerpat Bankovní  záruku v plné  výš i. Takto
ěerpaná ěástka se pro dalš í  povaŽuje za peněž itou jistotu poskytnutou namí sto
Bankovní  záruky. Závazky Zhotovitele souvisejí cí  s Bankovní  zárukou tí m nejsou
dotč eny'

(e) Poruš í -li Zhotovite| povinnost poskytnout nebo udž ovat zajiš tění  ve formě Bankovní
záruky Ve sjednané  výš i, prodluŽuje se splatnost Faktur vystavených Zhotovltelem až  do
doby řádné ho splnění  povinnosti poskytnout Bankovní  záruku' Dalš í  práVa objednatele
z toho VyplýVají cí  nejsou dotč ena.

4. oBEcNÉ  PoDMí NKY PRoVEDENÍ  Dí LA

4.1 Zhotovitel je při provádění  Dí la povinen

(a) postupovat s odbornou pé ěí  a je povinen prové st Dí lo v nejvyš š í  moŽné  kvalitě v souladu
se (s)

(i) Smlouvou,

(ii) obecně závaznými právní mi předpisy, a to ze1mé na zákonem ó. í 3/1997 Sb.' o
pozemní ch komunikací ch, Ve znění  pozdějš í ch předpisů ' a Vyhláš kou
Ministerstva dopravy a spojů  č . 1o4I1997 Sb.' kterou se provádí  zákon
o pozemní ch komunikacÍ ch' Ve znění  pozdějš í ch předpisů ,

(iii) obecnými technickými poŽadavky na výstavbu, technickými normami (Č sN, EN)
a to ! doporuč ují cí mi, které  by|y přijaty postupem podle ustanovení  $ 4 zákona ě.
2211997 sb'' o technických poŽadavcí ch na Výrobky' Ve znění  pozdějš í ch
předpisů '

(iV) pravomocným stavebnÍ m povolení m (e-li vydáno), jakoŽ i dalš í mi závaznými
rozhodnutí mi veřejnoprávní ch orgánů ; a

(v) pokynyObjednatele;
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(b) v pří padech, kdy je to apIikovatelná, zajistit dopravně inŽenýrské  rozhodnutí  (DlR)'
dodž ovat jeho podmí nky a podmí nky dopravní  obsluŽnosti a pří padně uhradit jaké koliv
sankce za jeho poruš ení ' V pří padě' Že oprava nebude dokonóena v termí nu dle DlRu'
Zhotovite| je povinen si sám a na Vlastní  náklady zajistit projednání  a prodlouŽení
(vydání ) DlRu k řádné mu dokonč ení  Dí la;

(c) bez zbyteóné ho odkladu oznámit objednate|i jaké koliv překáž ky brání cí  řádné mu
provádění  Dí la a navrhnout da|š í  postup;

(d) bez zbyteóné ho odk|adu upozornit objednate|e na pří padnou nevhodnost realizace
vyž adovaných prací , v pří padě, ž e tak neuč iní ' nese jako odborní k veš keré  náklady
spojené  s následným odstranění m vady Dí la' V pří padě' Že ZhotoviteI navrhuje změnu
projektové ho řeš ení  z jaké hokoli dů vodu, je povinen uděIat to pí semnou formou, přióemŽ
bude vŽdy uvedeno zdů vodnění  navrhované  změny podepsané  oprávněným zástupcem
ZhotoviteIe' Souč ástí  navrhované  změny Vž dy bude i vyč í slení  předpokládané ho
cenové ho rozdí lu (da|š í ch, např. č asových nároků  na realizaci) oproti smluvní mu řeš ení .
Povinnou souóástí  kaŽdé ho náVrhu změny je i výslovné  sdělení  Zhotovite|e, V č em
nevhodnost VyŽadované ho řeš ení  spoÓí Vá, zejmé na.jaké  konkré tní  ustanovení  pří sluš né
technické  normy č i jiné ho technické ho č i právní ho předpisu je projektovým řeš ení m
poruš eno;

(e) dodž et následují cí  podmí nky v pří padě, Že Zhotovitel vyuŽí vá k provedení  iásti Dí la
poddodavatele:

(i) Zhotovitel je povinen vytvořit a udž ovat takové  podmí nky a předpoklady, aby
objednatel mohl v souladu se smlouvou uskuteiňovat kontrolu ěinnosti
poddodavatelů ' kteřÍ  provádí  č ást Dí la;

(ii) zhotovitel odpoví dá za jaké koll jednání  č i opomenutí  které hokoli poddodavatele
tak, jako by práce vykonával sám. Zhotovitel je rovněŽ plně odpovědný za řádné
a Věasně plnění  Smlouvy. Zhotovitel se zavaz$e prokazatelně vynalož it veš kerou
snahu, kterou lze od něho rozumně oóekávat, k zajiš iění  práVní  ochrany a
odš kodnění  objednatele před jakýmikoliv nároky ze strany poddodaVateIe anebo
š kodami způ sobenými poddodavatelem;

(iii) zhotovitel je povinen zabezpeé it ve smluvní ch vztazí ch se svými poddodavateli
splnění  vš ech povinností  vyplývají cí ch Zhotoviteli ze Smlouvy, a to přiměřeně k
povaze a rozsahu jejich poddodávky;

(iv) Zhotovitel je povinen plnit své  platební  povinnosti vů č i poddodavatelů m řádně a
Vč as dle platební ch podmí nek sjednaných s pří sluš ným poddodavatelem a na
pož ádánÍ  předlož í  objednateli dů kaz o řádné m provedení  sjednaných ú hrad;

(v) Zhotovitel se zavazuje nesjednat s poddodavateli (i) povinnost poddodavatele
zdž et se jaké koli komunikace s objednatelem, (ii) povinnost mlč enlivosii ve
vztahu k objednateli' anebo (iii) zákaz postoupení  pohledávek poddodavatelů  za
Zhotovitelem Oblednateli;

(Vi) Zhotovitel je povinen prové st kontrolu poddodavatele V rozsahu, ve které m lze od
něj rozumně oč ekávat, za ú óelem ověření  jeho dů věryhodnosti, zqmé na za
ú č elem vylouóení  mož né ho neoprávněné ho nakládání  s osobní mi nebo cit|ivými
ú daji č i poruš ení  obchodní ho tajemství . Na VýzVu objednatele poskytne
Zhotovitel výsledky takové  koniroly společ ně se shrnutÍ m opatření , která byla
přijata za ú óelem odstranění  zjiš těných rizik, a spolu s doklady č i informacemi
k ověření  té to skuteónosti.

(f) bezodkladně doruč it objednateli kopii jaké koliv Žádosti, výzvy, rozhodnutí , usnesení ,
vyjádřeni, osvědóení , sdělenÍ , č i jiné ho aktu, jejichŽ předmětem je domnělé  nebo
skuteč né  poruš ení  právní ch povinností  Zhotovitele, anebo jiná skuteč nost, o které  lze
rozumně předpokládat' Že bude mí t podstatný negativní  dopad na plnění  povinností
Zhotovitele dle Smlouvy.
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(g) po celou dobu realizace Dí la sp|ňovat kvalifikač ní  předpoklady a jiné  podmí nky
poŽadované  v zadávacÍ m ří zení ' které  předcházelo uzavření  smlouvy. Na VýzVu
objednatele je Zhotovitel povinen bezodkladně doloŽit doklady prokazují cÍ  tuto
skuteěnost.

4.2 objednatel je oprávněn kdykoliv v prů běhu realizace kontrolovat Dí lo, přič emž  Zhotovite| je
povinen k Veš keré  souč innosti. Na Vady zjiš těné  v prů běhu pracÍ  je objednate| povinen
Zhotovitele neprod|eně pí semně upozornit a stanovit Zhotoviteli lhů tu pro odstranění
takových vad, Zhotovite| je povinen č init neprodleně veš kerá potřebná opatření
k odstranění  vytknutých vad.

4.3 Pokud ěinností  Zhotovitele dojde ke způ sobení  š kody objednateli nebo třetí m osobám
V dů sledku opomenutí , nedbalosti nebo neplnění  podmí nek vyplývají cí ch ze zákona,
technických č i jiných norem, pří padně ze SmIouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do
ótrnácti ('l4) dnů  od oznámení  rozsahu a charaKeru š kod tuto š kodu odstranit a není -|i to
mož né , š kodu finaněně nahradit a to vš e na svů j náklad '

4.4 Zhotovitel je v plné m rozsahu odpovědný za vlastní  ří zení  postupu prací , za bezpeónost a
ochranu zdraví  vlastní ch pracovní ků ' pracovní ků  poddodavatelů  a ostatnÍ ch osob
podí lejí cí ch se provádění  Dí la v celé m jeho prů běhu a za sledování  a dodž ování  předpisů
o bezpeónosti práce a ochraně zdraví  při práci. V pří padě, Že bude objednatelem zjiš těno
poruš ení  bezpeěnosti, upozorní  objednateI Zhotovitele pí semně na takovou skuteěnost.

4.5 Zhotovitel je dále povinen:

(a) ří dit se při provádění  Dí la pokyny objednatele;

(b) chránit a š etřit zájmy' reputaci a dobrou pověst objednatele;

(c) iní ormovat bezodkladně objednatele o tom' ž e se při provádění  Dí la dostal nebo by se
mohl dostat do jaké hokoli střetu zájmů  Ve Vztahu k objednateli, at' uŽ z jaké hokoli
dů Vodu, zejmé na z dů Vodu jaké koli spolupráce s konkurenty;

(d) zdrž et se poruš ení  jakýchkoli práv třetí ch osob a zajistit, ž e jí m prováděné  Dí lo neporuš í
práva třetí ch osob, zejmé na jejich osobnostní  práva a práva duš evní ho vlastnictví ;

4.6 Zhotovitel není  opráVněn přeruš it provádění  Dí la podle smlouvy, ledaž e Smlouva nebo tyto
obchodní  podmí nky stanoví  jinak, přič emž  na kaž dé  přeruš ení  provádění  Dí la musí  být
objednatel Zhotovitelem upozorněn bez zbyteiné ho odkladu poté , kdy zhotovitel měl a
mohl zjistit' Že k přeruš ení  dojde, a takové  přeruš ení  provádění  Dí la bude odsouhlaseno
odpoví dají cí m zápisem Ve stavební m dení ku.

5. PoVlNNosTl VZTAHUJí Cí  sr x pRovÁoĚHÍ  srnvesNí cH PRACí

5.1 Specifické povinnostiZhotovitele
(a) Zhotovitel je povinen řádně a efektivně využ í vat moŽnou pracovní  dobu s ohledem na

platné  obecně závazné  právní  předpisy, zejmé na pak předpisy týkají cí  se bezpeěnosti a
ochrany zdraví  při práci (BoZP)' hygieny' apod.

(b) Zhotovitel se zavazuje bez zbyteč né ho odkladu oznámit objednate|i skrýé  překáŽky
týkají cí  se Mí sta plnění , Keré  znemož ňují  prové si Dí lo dohodnutým způ sobem, které
Zhotovitel nemohl odhalit ani při vynaloŽení  veš keré  potřebné  odborné  pé ěe, a souč asně
navrhnout odpoví dají cí  změny při provádění  Dí la' Změna Dí la je mož ná jen postupem
dle ělánku 2 těchto VoP.

(c) V pří padě, ž e Zhotovitel zjistí ' Že technický dozor objednaiele na stavbě (dále jen 
''TD")je ve vztahu k Zhotoviteli v postavení  osoby blÍ zké  Ve smyslu obč anské ho zákoní ku'

zavazuje se zhotovitel takovou skuteč nost objednateli neprodleně oznámit'

(d) Zhotovitel je povinen umož nit Výkon TD, autorské ho dozoru projektanta a VyŽadují -|i to
právní  předpisy' tak té Že výkon č innosti koordinátora bezpeónosti a ochrany zdraví  při
práci na staveniš ti' Zároveň je Zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto č innosti
odpoví dají cí  zázemi v rámci staveniš tě.
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(e)TDobiednatelejeoprávněnkontroIovatdodrŽování projektrl'technlckýchnorem,'"' .ňr"""ilí  p"Jmin'ek a'právní ch předpisů  a rozhodnutí  státní  spráVy'

(f) Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjiš t'ovací  protokoly' Faktury a připadné

soupisy dodateeny.n 
'táuJňni"r'- 

p'ái sjedÁaných dodatkem ke Smlouvě i V

elektronlcké  podobě.

(g) Zhotovitel je povlnen veš kený nepouŽitelný materiál' kteŇ vznikl při realizaci Dí la'

zlikvidovat Ve smyslu zaxona d raslzoot Sb'' o odpadech a'o změně něktenich dalš í ch

;;k;;ů ;;; 
'"ě"í pozae1sicň 

pr"JJi* taar" jen ,Zákon o odpadech")' a prokázat toto

óú i"Jň!ái, a to i v pÉ ip"áel i"'uv iruteóny óbjem takové ho materiálu přesahoval

objemy uvedené  u" uyrJ.u*'uí ňai] potua bude'muset Zhotovitel odstranit odliš né

množ ství  materiálu, nez ňvrá .ť "nou"no v projektové  dokumentaci a Ve Výkazu Výměr'

orovede Zhotovit"r i"no pr"š ny .oupi' ueeinď o"enění  dle jednotkových cen použ itých

í ilř;i"í #"io."iJřii,' řiJ"l í "-Jril'o-ňou smlouvy. Vpří naáě ž e Zhotovitel mů Že ěást

materiálu, ktený je dle d;;;'Lil;';;6 jaro ne'pouziteiný a u které ho v polož kové m

rozpoč tu' který je přilonořš ;l",i'';;í  l"ho výtěž ení , manipulaci s ní m, jeho odvoz

a poplatky za uloŽeni 
"" 

.rrJJr'" á n"'y uý 
'us"I 

bift 
'zlikvidován 

ve smyslu Zákona o

odpadech' vyuŽí t ať  'z 
při'ijáu"iři š iaí eÉ ní  nebo jiné  stavební  akci. provede v rámci

koneóné  faKurace 
"oupi.'tá'ňti 

materiálu a následně tento soupis vóetně kalkulace

předloŽí  objednateli k odsouhlasení '

(h) V prů běhu provádění  Dí la se budou konat kontrolní  dny' které  bude svolávat a ří dit

obiednatel nebo jí m uů *a ásoua a jichŽ se zú 8astni objednatel, Zhotovitel

a objednatelem ure"ny iii, priňaáne autór-srý dozor' pří padně jiné  osoby urč ené

objednatelem. Zápisy z r",itr;i^i"ň dnů  zajiš ť ú je objednatel nebo jí m urěená osoba'

Souč ástí  kontrolní ch o"e''-uů J" piuneŽné  órojánávání  postupu realizace stavební ch

prací , vóetně jejicn oopaju-nlo.i"i"ňi 
"ý'.juv " 

jejich připustnos|i. Závé ry uskuteč něné

na kontrolnich anecn isou pio onc st'"ny 
'auázné ''nemohou 

měnit ustanoveni smlouvy'

mohou vš ak srouŽit jaxá "óáori"J piá'aoaut"r ke Smlouvě. Na základě poŽadavku

objednatele uč iněné ho ň"ň-J^Jři isj anv přea konálí m kontrolní ho dne je Zhotovitel

povinen při kontrolnim ;l;i ;i;ji"'ň'pisé ňnou zprávu o postupu prací  v rozsahu

urěené m objednatelem.

(i) objednatel ěi TD objednatele je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k doč asné mu zastavení

orovádění  oila. Porud 
-s_J 

""l*iú  
o pokyn k zastaveni provádění  Dí la z dů Vodu

!|""iÍ š 'ii ž nřii';it"rě,'rna ž -n"i"']ii"í  ór.auo'n" or""du nákladů  Vzniklých tí mto' doěasným

zastavení m provádění  rjir','áiiái"j' 
""dojde 

k jiné  dohodě' pak platí ' Že má 
'Zhotovité l

ffi;; na zmcnu terminu 
-áor.;ňe"ni 

stavby o dobu shodnou s dobou' po kterou bylo

ňr""áa*i on" objednatelem č i TD objednatele doč asně zastaveno'

0) zhotovitel je povinen vyzvat pÍ semně objednatele k prověření  prací  a konstrukcÍ ' které

v dalš í m pracovnim po.tuňuiuaou zakryty nebo se' stanou nepřistupnými, .tj. ' 
zejmé na

pokládka jednotlivýcn poJňaonicrr vrstev kónstrukce komunikace, rozvodů  a kabelů  před

záhozemč i zakrytí m, 
""š r*e 

a"r""" injeKá;|, jakoŽ idalš í m předepsaným zkouš kám'

a to nejmé ně pct ill 
-pi".""'iicň 

onr:r- předem' Ke kontrole zakÚvaných

a znepří stupňovanycn jái 'a konstrukcí  předlozi Zhotovitel veš keré  Výsledky o

pr*ei"ny"n zkoú š kácň p;ci Jů r".y o jákosti pouŽitÝch materiálů  použ itých pro

zakývané  práce, certifikát! ;;;i'. Pioved'ení  kontrolv oude dokladováno zápisem do

stavební ho deniku nebo samostatným protokolem' Poxud se objednatel nedostaví '

pokrač uje Zhotovitel 
" ói'.řn "" 

ĎiÉ . JestliŽe bude obiednatel dodateěně poŽadovat

odkrytí  těchto pr""i É -ž ňotovitel povinen' tento.poladavek splnit. Pokud je při

dodateěné m oamyti ztiš ena--ňJ; pů ;" č i konstrukce, hradí  náklady na dodateč né

odkrytí  a uvedení  do jů "la"iň"-.t""" Zhotovitel' V opač né m připadě hradi náklady

dodateč né ho 
"dk,yti 

ólj;j;;i"r.-Ž"Řry1"ri Zhotovitei práce před uplynutí m. Ihů ty

uvedené  v tomto odstařJ'ňu) .ounr".u ób1ednate]e, je povinen na Žádost objednatele

práce odknýt a uvest ao-'í oí oJňino .ú uu ira svů j náktao, i kdyŽ nebude ž ádná vada

zjiš těna. Před ."r.rvti* ii-J]'#r.t,'pňe.i. poří dí  
'Zhotovitel 

fotografickou dokumentaci

nebo videozáznam zaxr'7va-ný-Jň óáii u io'dahu specifikované m objednatelem a předá
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je bez zbýeč né ho odk|adu Objednateli' Zhotovitel je povinen ljč aŠ tniÍ  se přejí mek
zakrytých konstrukcí  a vš ech zkouš ek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen
zástupcem poddodavatele' Zhotovitel je povinen k provádění  předepsaných zkouš ek
zajistit pří sIuš nou normu nebo technický předpis, podle které ho se zkouš ka provádí '
Zhotovite| vyzve kromě objednatele isprávce podzemní ch Vedení  a inž enýrských sí tí
dotč ených stavbou k jejich kontrole a převzetí  a zjiš těnou skuteěnost nechá potvrdit
zápisem do stavební ho dení ku. Zhotovitel před jejich zakrytí m zajistí  geodetická
zaměření , Kerá nejpozději při protokolární m předání  Dí la předá objednateli.

(k) Vznikne-li v prů běhu provádění  Dí la nutnost pů sobenÍ  koordtnátora BOZP, podle ěásti
třetí  zákona č . 309/2006 Sb., o zajiš tění  dalš í ch podmí nek bezpeč nosti a ochrany zdraví
při práci, Ve znění  pozdějš í ch předpisů ' a podle jeho prováděcí ch předpisů , aniŽ by tato
skuteč nost již  VyplýVala ze skuteč ností  známých objednateli před zahájení m Dí la, je
Zhotovitel povinen tuto skuteč nost bezodkladně sdělit objednateli' objednatel je povinen
v takové m pří padě jmenovat koordinátora BoZP'

(|) objednatel mů Že rozhodnout, Že koordinátor BOZP bude na stavbě pů sobit itehdy' když
právní  předpisy jeho pů sobení  nevyŽadují .

(m) Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BoZP, pokud byl objednatelem urč en'
plnou souč innost Ve smyslu zákona č .309i2006 Sb' a jeho prováděcí ch předpisů .

(n) Vš echny pouŽité  materiály musí  vyhovovat poŽadavků m kladeným na jejich jakost
a musí  mí t prohláš ení  o shodě dle zákona č ' 2211997 Sb., o technických poŽadavcí ch na
Výrobky a o změně a doplnění  něktených zákonů , ve znění  pozdějš í ch přepisů . Jakost
dodáVaných materiálů  a konstrukcí  bude dok|ádána předepsaným způ sobem při

kontrolní ch prohlí dkách a při předání  a převzetí  Dí la.

(o) Vš echny povrchy, konstrukce, zařizovací  předměty' souč ásti Vnitřní ho vybavení ,
venkovní  plochy apod' poš kozené  v dů sledku stavební  ěinnosti uvede Zhotovitel před
předání m Dí la objednateli do pů vodní ho stavu, V pří padě jejich zniěení  je Zhotovitel
poVinen nahradit je novými.

(p) Pokud v prů běhu provádění  Dí la dojde ke změně V osobě stavbyvedoucí ho, je Zhotovitel
povinen tuto skuteč nost oznámit pí semně objednateli a to před zahž l1ení m pů sobení
nové ho stavbyvedoucí ho na stavbě. Nový stavbyvedoucí  musí  splňovat minimální
kvalifikaóní  poŽadavky kladené  na stavbyvedoucí ho obsaž ené  v zadávací  dokumentaci
k zadávací mu ří zení . Stavbyvedoucí  je na pož ádání  objednatele povinen prokázat svoji
totož nost.

(q) Zhotovitel je dále povinen

(i) zajistit ú dž bu zeleně souvisejí cí  s Dí lem, existuje-li taková zeleň souvisejí cí
s Dí lem, v sou|adu s poŽadavky pří sluš né ho správní ho ú řadu, a to i v pří padě'
kdy taková ú dž ba překraěuje Vymezení  Dí la podle smlouvy, přič emž  v takové m
pří padě je ú drŽba zeleně dle tohoto ustanovení  obchodní ch podmí nek zahrnuta
v Ceně Dí la;

(ii) po dobu provádění  Dí la udrž ovat na staveniš ti ěistotu a pořádek, a to takovým
způ sobem' aby nedocházelo k omezení  pohybu chodců  a vozidel mimo platné
umí stění  zaří zení  dle dopravně inŽenýrské ho opatření  (Dlo)'

(r) V pří padě' kdy je souěástí  zhotovení  Dí la použ ití  asfaltových směsí , je Zhotovitel
povinen

(i) zajistit dostateěné  množ ství  asfaltových směsí  nutných k realizaci Dí la v době
jeho plněnÍ  a tuto skuteč nost na výzvu objednatele bez zbyteč né ho odkladu
prokázat výpisem ze sVé  majetkové  evidence, popří padě pojistnou smlouvou v
pří padě, ž e je Zhotovitel vlastní kem obalovny asfaltových směsí  nebo smlouvou
se třetí  osobou v pří padě, ž e Zhotovitel má smluvně zajiš těnou dodávku
asfaltouých směsi pro realizaci Dí la;
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(ii) informovat objednatele o termí nech pokládky asfaltové  směsi a umoŽnit
objednate|i, pří padně jí m zmocněné  osobě, provádět kontrolU teplot asfaltové
směsi' jak při nakládce asÍ altové  smé st v přisluš né  obalovně Zhotovitele, tak při
její m rozprostí rání  a hutnění  v Mí stě plnění . V pří padě, Že objednatel, pří padně
jí m zmocněná osoba, zjistí , ž e teploty asfaltové  směsi neodpoví dají  hodnotám
poŽadovaným normou Č sN 73 6121, je objednatel oprávněn odmí tnout
nevyhovují cí  dodávku asfaltové  směsi a Zhotovitel nesmí  takovou asfaltovou
směs použ í t pro realizaci Dí la. odmí tne-li ob]ednatel dodávku z dů vodu dle
předchozí  věty' je Zhotovitel povinen vadnou dodávku asfaltové  směsi nahradit a
dodat do Mí sta plnění  novou dodávku asfaltové  směsi splňují cí  podmí nky
minimální ch a maximální ch teplot dle normy Č sN 73 6121. o odmÍ tnutí  dodávky
asfaltové  směsi a provedení  nápravy se provede zápis do stavební ho dení ku.
Riziko pří padné ho prodlení  způ sobené ho nahrazování m vadných dodávek
asfaltové  směsi nese zhotovitel.

(s) ZhotoviteI není  oprávněn bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele pouŽí t
k realizaci Dí la jiné  stavební  hmoty, materiály nebo výrobky, které  neodpoví dají
projektové  dokumentaci'

(t) Zhotovitel 3e zavazuje, ž e při realizaci budou použ ity asfaltové  směsi' jejichž  prů kazní
zkouš ky předlož il před podpisem Smlouvy ke schválení  objednateli.

(u) Zhotovitel se zavazule, Že veš keý dlaŽební  materiál, ktený nebude následně pouŽit zpět
na komunikaci, bude vyč iš těn a odvezen do sk|adu objednatele V souIadu s pří lohou
smlouvy,'Hospodaření  s Vybouraným materiálem'''

(v) Zhotovitel zajistí  vhodným způ sobem (např. vhození m informace do poš tovní  schránky
nebo její m umí stění m na vchodové  dveře nemovitosti) informování  pří mo dotěených
fyzických a právnických osob o době trvání , mí stě a rozsahu prací  prováděných na
pozemní  komunikaci, a to nejpozději sedm (7) dní  před zahájení m prací .

5.2 Staveniš tě

(a) Prostor staveniš tě je vymezen pří sluš nou dokumentací . Pokud bude Zhotovitel
potřebovat pro realizaci Dí la prostor větš í , zajistí  sijej na vlastní  náklady.

(b) Vytýč ení  obvodu staveniš tě v souladu s projeKovou dokumentací , prů běhu sí tí  apod.
zajistí  Zhotovitel jako souč ást Dí la.

(c) Zaří zení  staveniš tě zabezpeč uje a na svů j náklad zajiš ť uje Zhotovitel v souladu se svými
potřebami, projektovou dokumentací  předanou objednatelem a s pož adavky
objednatele' a to Věetně projednání jeho umí stění , jeho výýč ení  pří p' projednání  záboru
jeho plochy, zákresy stávají cí ch inŽenýrských sí tí  a jejich výýÓení  a měření  vibraci
během stavby' Pož adavky správců  sí tě bude Zhotovitel respektovat.

(d) Nejpozději při předání  staveniš tě předá objednateI Zhotoviteli odsouhlasenou
projektovou dokumentaci.

(e) Zhotovitel se zavazuje udž ovat na převzaté m staveniš ti na svů j náklad pořádek
a Óistotu, odstraňovat Vzniklé  odpady, a to V sou|adu s pří sluš nými předpisy. Po předánÍ
staveniš tě odpoví dá za jeho stav a pří padnou š kodu' Vč etně stavu a š kody na
stávají cí ch sí tí ch na staveniš ti a v jeho okolí  Zhotoviiel.

(0 Zhotovitel je povinen dodž ovat veš keré  p|atné  iechnické  a práVní  předpisy týka.jí cí  se
zajiš tění  bezpeč nosti a ochrany zdraví  při práci a bezpeč nosti technických zařizenÍ ,
poŽární  ochran, apod.

(g) Zhotovitel se zavazuje Vysí lat k provádění  prací  pracovní ky odborně a zdravotně
způ sobilé  a řádně proš kolené  v předpisech bezpeč nosti a ochrany zdraví  při práci.

(h) zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní  dozor nad bezpeóností  práce a soustavnou
kontrolu na pracoviš ti.

(i) ZhotoviteI nebude bez předchozí ho pí semné ho souhlasu použ í vat zařÍ zení  objednatele.
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() V pří padě pracovní ho ú razu zaměstnance Zhotovitele č i poddodavate|e vyš etří  a sepí š e
záznam o pracovní m ú razu pří sluš ný zaměstnanec Zhotovitele a seznámí
bezpeČ nostniho technika objednatele s Výsledky Š etreni'

(k) Poruš ování  předpisů  bezpeč nosti práce a technických zařÍ zení  a bezpeč nosti
se povaŽuje za neplnění  povinností  Zhotovite|e prové st Dí lo řádně v sou
Smlouvou.

provozu
ladu se

(|) Zhotovitel se zauazu1e informovat objednate|e s dostaieóným předstihem o pohybu
jiných osob než  zaměstnanců  Zhotovitele na staveniš ti a objednatel je opráVněn tento
pohyb omezit nebo vylouč it' Toto ustanovení  se vztahuje na vš echny pracovní ky
pří padných poddodavatelů  a jejich zaměstnanců  a na Vš echny osiatní  fyzické  osoby,
jejichž  pohyb na staveniš ti Zhotovitel vyŽaduje.

(m) Zhotovitel Vyklidí  staveniš tě do pěti (5) dnů  po předání  a převzetí  celé ho Dí la
objednatelem, nebude-li pí semně dohodnuto jinak. Za vyklizené  se považ uje staveniš tě
zbavené  vš ech odpadů  a neěistot a uvedené  do stavu předpokládané ho projeKovou
dokumentací  a dohodou Stran' jinak do stavu pů vodní ho'

(n) Zhotovitel se zavazýe, Že v pří padě, ž e budou stavební  práce na urč ité  ěásti staveniš tě
přeruš eny, zajistí  zhotovitel ochranu Dí la před poš kození m klimatickými vlivy. V pří padě'
Že tyto š kody vzniknou, je zhotovitel povinen je V plné m rozsahu odstranit na vlastní
náklady.

(o) Zhotovitel je povinen pro své  pracovní ky a na sVé  nákIady zabezpeěit na staveniš ti
chemické  WC a odpoví dá za dodrž ování  hygienických pravidel' pož adavků  svými
pracovní ky V souladu s obecnými zvyklostmi a p|atnou právní  ú pravou.

5.3 Kontrola prací  a vedení  stavební ho dení ku

(a) objednatel je oprávněn provádět prů běž nou kontrolu prací  svými pracovní ky' resp.
osobou zmocněnou. V pří padě zjiš těni závad uěiní  záznam do stavební ho dení ku s
poŽadavkem na jejich odstranění  Ve stanovené m termí nu.

(b) ode dne převzetí  staveniš tě aŽ do odsiranění  Vad uvedených v Předávací m protokolu je
Zhotovitel povinen vé st stavební  dení k v souladu s s 157 zákona ó. 183/2006 Sb.' o
ú zemní m plánování  a stavební m řádu, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,Stavební
zákon"), a zapisovat do něj veš keré  skuteěnosti rozhodné  pro plnění  smlouvy.

(c) stavební  dení k bude na stavbě Veden do řádné ho ukonč ení  pracÍ  vÓetně doby na
odstranění  vad a nedodělků , a to způ sobem obvyklým dle pří lohy č .9 vyhláš ky č .
49912006 Sb., o dokumentaci staveb, Ve znění  pozdějš í ch předplsů .

(d) Záznamy o prů běhu prací , kontrolách přejí mání  prací  a Vš ech da|š í ch skuteěnostech
budou zapisoVány denně.

(e) Během pracovní  doby musí  být stavební  dení k na stavbě trvale pří stupný pro
Objednatele.

(0 Denní  záznamy budou č itelné  a objednate| je bude podepisovat způ sobem stanoveným
V zápisu na první  straně stavební ho dení ku.

(g) Denní  záznamy musí  obsahovat zejmé na mnoŽství , mí sto a způ sob provedení  práce a
mnoŽství  zabudované ho materiálu' ú daje o poěasÍ ' odběr Vzorků ' provedená měření ,
atesty a jejich vyhodnocení , odchylky od projektu.

(h) Veš keré  poŽadavky Zhotovitele Vů ói objednateli uvedené  ve stavební m dení ku musí  být
podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejpozději do tří  (3)
pracovní ch dnů  od jejich zápisu'

(i) stavební  dení k musí  být pří stupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucí ho pro
oprávněné  zástupce objednatele a pří padné ho koordinátora BOZP stavby, a to kaŽdý
den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin'
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() Po skonč ení  stavby převezme objednateI originá| stavební ho dení ku dle Stavební ho
zákona'

(k) Souóasně se stavební m dení kem je nezbytné  vé st stavební  dení k Ví ceprací  a
mé něprací , Ve které m je Zhotovitel povinen Vé st veš keré  ví cepráce a mé něpráce věetně
jednotkových cen. Pro jeho vedení  platí  stejné  povinnosti jako pro stavební  dení k'
Ví cepráce sjednané  nad rámec smlouvy formou dodatku ke Smlouvě budou
odsouhlaseny Objednatelem.

(|) V pří padě' Že se tak objednatel rozhodne, mů Že jej na stavbě zastupovat TD
Objednatele.

(m) Dohody' vyjádření ' podpisy zápisů  ve stavební m dení ku nelze povaŽovat za změny č i
dodatky Smlouvy' ledaž e by to bylo ve Smlouvě Výslovně stanoveno.

6. PoVlNNosTl vzTAHUJí cí  se r pRovÁoĚní  pno.lexrorrÝcH pRací

6.'t Souiástí  Dila není  provedení  geologických prů zkumŮ, geodetické ho zaměření '
polohopisných a Výš kopisných zaměření  a projektu zatí ž ení  ž iVotní ho prostředí  (ElA).

6'2 V lhů tě pěti (5) pracovní ch dnŮ před uplynutí m lhů ty pro dodání  jednotlivých óástí  Dí Ia dle
Harmonogramu se zhotovitel zavaA)je předat objednateli pracovní  Veze jednotlivých ěástí
Dí la k připomí nkám v lisiinné  podobě ve dvou (2) vyhotovení ch, která nebudou ěí slována.
V elektronické  podobě bude pracovní  verze předána objednateli V jednom ('l) vyhotovení
na CD/DVD/USB v needitovatelné  formě Ve formátu ".pdf a v editovatelné  formě ve formátu
*.doc/docx, *'xls/xlsx, -'dwg/dxf/dgn. Pokud pří sluš ná dokumentace nebyla doposud
předloŽena pří sluš né mu stavební m ú řadu jako podk|ad pro ří zení  o vydání  ú zemnÍ ho
rozhodnutí , stavební ho povolení  nebo kolaudač ní ho souhlasu a objednatel poŽádá o
ú pravy pří sluš né  dokumentace (Dí la), které  podstatným způ sobem nemění  rozsah
dohodnuté ho Dí la' Zhotovitel upraví  Dí lo v souladu s pokyny objednaiele a poskytne
upravené  Dí lo objednateli ke schválení , a to nejpozději do deseti (10) dnů  od obdrŽení
takové  Žádosti. V opač né m pří padě se Zhotovitel provede ú pravy Dí la ve lhů tě pí Semně
dohodnuté  s objednatelem'

6.3 Zhotovltel se zavazuje předat objednateli finální  vezi Dí la minimální ě Ve dvou (2)
vyhotovení ch v tiš těné  formě a jednom (1) Whotovení  v digitální  formě (texty Ms WORD'
Excel ve formátech doc, .xls; výkresy v programu AUTOOAD (otevřený DWG soubor) a
formátu pdf) na CD/DVD. Zhotovitelje vž dy povinen pro výkon lnž enýrské  č innosti vyhotovit
a dotěeným orgánů m, resp' pří sluš né mu stavební mu ú řadu, předloŽit potřebný
(pož adovaný) poč et paré  Dí la v pož adované m formátu'

6'4 Dí lo, resp' jeho č ást bude obsahovat polož kový výkaz výměr a podrobnou specifikaci prací '
Paré  č . 1 dokumentace pro provádění  Stavby bude obsahovat výkaz výměr s ocenění m
Stavby dle aktuální ch platných cen a dodávek. Výkaz Výměr v elektronické  podobě
(neoceněný, obecný) bude přiloŽen vŽdy na samostatné m CD nebo jiné m přenositelné m
mé diu v editovatelné  podobě (ve í ormátu *.xls nebo *.Xlsx). Na samostatné m CD nebo
jiné m přenositelné m mé diu bude v editovatelné  podobě (ve formátu ".xls nebo *.xlsx)

ulož en kontrolní  polož kový rozpoóet odpoví dají cí  po poloŽkách Výkazu Výměr celé  Stavby
s ocenění m, jak je uvedeno výš e. Vlastní  rozpoóty a vÝkazy Výměr budou zpracovány dle
pravidel Callida nebo ÚRs Praha v aktuální  cenové  ú rovni. Stavba nebo její  č ásti, jež
nebude mož né  specifikovai obvyklými dodávkami stavební ch a montáž ní ch prací  v rámci
cení kových specifikací , budou doloŽeny spoleÓně s polož kovými rozpoóty jako ceny
samostatně sjednaných dodávek, jejichŽ montáž e budou oceněny hodinovou zú č tovací
sazbou' souóástí  Dí la' resp. jeho č ásti bude izpracování  provozní ch opatření  nutných
k realizaci Stavby.

6.5 objednatel není  povinen převzí t Dí lo' resp. jeho č ást před jeho ú plným provedení m.
Zhotovitel je povinen předat objednateli Dí lo, resp. jeho č ást ve lhů tě dohodnuté  ve
smlouVě.
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6.8

6.6

6,t

7

7.1

7.2

7.3

7.4

V rámci lnž enýrské  ňinnosÍ i Zhotovitel vynalož í  veš keré  ú silí  (zajistit, Vóetně a nikoli pouze,
aby se jednot|iví  ú č astní cÍ  řÍ zení  o udělení  Povolení  Vzdali práVa odvolat se proti PovolenÍ ),
aby PovoIeni bylo Vydáno, nabylo práVni moci a bylo předáno objednateli spoleóně
s dalš í mi souvisejí cí mi dokumenty jako výsledek lnŽenýrské  č innosti v termí nu dohodnuté m
v Harmonogramu.

Po zí skání  Povolení  je zhotovitel povinen předat objednateli výsledky lnž enýrské  Č innosti,
a to v Mí stě plnění Ve lhů tě dohodnuté  Harmonogramu.

Zhotovitel je povinen kdyko|i na výzvu objednate|e, minimálně vš ak jednou ('lx) měsí ěně'
pí semně informovat objednatele o prů běhu realizace Dí la. V pří padě' Že existují  v rámci
realizace Dí la jaké koli vady nebo nesrovnalosti, je Zhotovitel povinen navrhovat objednateli
nápravná opatření .

Termí ny pro předání  PoVoIení  dle Harmonogramu jsou podmí něny dodrž ení m zákonných
lhů t pro dodánÍ  vyjádření  ěi pro vydání  rozhodnutí  ze strany pří sluš ných veřejnoprávní ch
orgánů . Při jejich nedodrž ení  se Zhotoviteli prodluž uje termí n pro dokonÓení  č ásti Dí la
anebo celé ho Dí la, a to o poč et dnů  nedodž ení  pří sluš né  zákonné  lhů ty' to vš e za
předpokladu, ž e předmětný termí n je od dodž ení  zákonné  lhů ty odvislý a nedodž ení
zákonné  lhů ty nebylo způ sobeno z dů Vodu na straně Zhotovltele. Ke změně doby plnění
Dí la dle tohoto odstavce dochází  splnění m uvedených podmí nek bez nutnosti uzavří t
dodatek ke Smlouvě.

AKCEPTACE Dí LA

Zhotovitel předá objednateli řádně dokoněené  Dí lo nejpozději vtermí nu sjednané m Ve
Smlouvě. Zhotovitel je oprávněn prové st a předat Dí lo jako celek po předchozí m pí semné m
vč asné m oznámení  objednateli před termí nem dokoněenÍ  sjednaným Ve smlouvě
(nejmé ně patnáď ('l5) pracovní ch dnů  předem).

Dí lo 'ie řádně dokoněeno v pří padě' kdy dojde (kumulativně) k:

(a) provedení  Dí la v souladu se smlouvou a těmito obchodní mi podmí nkami Vóetně
odstranění  Vš ech pří padných vad Dí la,

(b) předání  objednateli vš ech dokumentů  a listin poŽadovaných Smlouvou nebo iěmito
obchodní mi podmí nkami; a

(c) řádné mu předání  staveniš tě zpé t objednateli.

Akceptaci Dí la bude předcházet technická prohlí dka za ú ěasti Zhotovitele (konaná alespoň
sedm (7) pracovní ch dnů  přede dnem akceptace), objednatele a dalš í ch objednatelem
pověřených osob. Ztechnické  prohlí dky bude objednatel pořizovat zápis, který poskytne
Zhotoviteli jako podklad pro akceptač ní  ří zení . Přitechnické  prohlí dce Zhotovite| předlož í
objednateli ke kontro|e doklady dle ilánku 7'4 obchodní ch podmí nek.
Zhotovitel pož ádá pí semně objednatele o akceptač ní  ří zenÍ  po technické  prohlí dce'

zhotovitel je povinen předloŽit k akceptač ní mu ří zení  týo doklady:

(a) originál stavební ho dení ku;

(b) výsledky prováděných zkouš ek předepsaných V projetkové  dokumentaci a pří sluš ných
normách CSNi

(c) atesty pouŽitých materiálů  a prohláš ení  o shodě;

(d) dokumentacl skuteč né ho provedení  stavby (DsPs) v poč tu tři (3) listinná vyhotovení  a
jedno (1) Vyhotovení  na cD, UsB nebo jiné m elektronické m noslč i dat, je-li předmětem
smlouvy stavební  ěinnost;

(e) geometrické  plány v poč tu jedno (1) |istinné  vyhotovení  a jedno (1) vyhotovení  na CD,
USB nebo jiné m elektronické m nosič i dat;

(í 1 geodetické  zaměření  stavby jak v pí semné  podobě, tak v digitální  í ormě na cD' UsB
nebo jiné m elektronické m nosič i dat;
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(g) doklad o předání  geodetické ho zaměření  na lnstitut p|ánování  a rozvoje hl' m. Prahy
(lPR Praha);

(h) Vyú č tování  likvidace vybourané ho materiá|u;

(i) hospodařeni s odpady, doklad o likvidaci odpadů ;

() vyjádření  správců  inž enýrských sí tí , souhlasná vyjádření  se záhozem inŽenýrských sí tí
od jednotlivých vlastní kŮ č i správců  inŽenýrských sí tí , pakliž e jsou jimi V pří sluš né m
VyjádřenÍ  pož adovány;

(k) dalš í  doklady uvedené  ve Smlouvě nebo doklady, které  bude v souvis]osti s
kolaudač ní m ří zení m č i předč asným už Í vání m pož adovat stavební  ú řad' Policie Č R' č i
jiný ú č astní k kolaudač ní ho řÍ zení  ' a to do deseti (í 0) pracovní ch dnů  od doruč ení
pří sluš né  výzvy ze strany objednatele.

7.5 Pokud objednatel V den akceptač ní  procedury shledá vady na předáVané m Dí le, které

(a) nebrání  obvyklé mu použ í vání  Dí la' sepí š í  Smluvní  strany protokol o předání  Dí la (dále
jen ,,PředávacÍ  protokol''). Předávací  protokol bude obsahovat soupis Vad a nedodělků
se lhů tou pro jejich odstranění  s tí m' Že nebude-li tato lhů ta dohodnuta, má se za to, Že
ěiní  sedm (7) pracovní ch dnů  ode dne podpisu PředáVací ho protokolu.

(b) brání  obvyklé mu pouŽí Vání  Dí la, zavazuje se Zhotovitel vytěené  vady odstranit ve lhů tě
dohodnuté  s objednate|em; nebude]i tato lhů ta dohodnuta, má se za to, Že č inÍ  sedm
(7) pracovní ch dnů  ode dne podpisu zápisu o kontrole Dí la, aniž  by tí m byl dotěen termí n
dokonóení  Dí la dle Smlouvy. Po odstranění  vady se Strany sejdou na výzvu Zhotovitele
k opětovné mu předání  Dí la. Č lánek 7 se pouŽrje přiměřeně.

7.6 V pří padě předěasné ho uŽí vání  Dí la objednate| Dí lo nepřevezme, přejí mku pouze zahž 4Í  a
obě strany uzavřou ,,Dohodu o předč asné m už í vání  stavby" dle ust. s 123 Stavební ho
zákona'

7.7 Zhotovitel Dí la nese nebezpeč í  š kody nebo znič ení  Dí la aŽ do jeho předání  objednateli v
souladu se Smlouvou a těmito obchodní mi podmí nkami s Výjlmkou mož nosti odchylné
ú pravy obsaž ené  v uzavřené  Dohodě o předěasné m uŽí vání  stavby dle č l. 7.6'

7.8 Zhotovitel plně odpoví dá za vedení  staveniš tě a za š kody na něm Vzniklé  od převzetí
staveniš tě až  do doby převzetí  Dí la objednatelem.

7.9 Vlastnické  práVo kDí lu nabýVá objednatel. Pro tyto ú ěely Strany sjednáVají , ž e vlastnické
práVo k Dí lu nabýVá obJednatel prů běŽně a postupně tak' jak je Dí lo zhotovováno.
Materiály, technologická zařÍ zeni a dalš í  věci opatřené  Zhotovitelem k provedení  Dí la
přecházejí  do vlastnictví  objednaiele okamž ikem' kdy se stanou souč ástí  Dí la' přič emŽ
cena za veš keré  tyto věci je jiŽ souč ástÍ  ceny Dí la. Na Žádost objednatele
Vystaví  Zhotovite| do pěti pracovní ch dnů  pí semné  potvzení  o tom, které  ěásii Dí la byly
zhotoveny a jsou proto Ve Vlastnictví  objednatele'

7 '10 Kontrolní  zkouš ka

(a) V pří padech, kdy je tak dohodnuto ve Smlouvě, je objednate| oprávněn prové st kontrolní
zkouš ku jakosti Dí la ze strany laboratoře objednatele (dále jen ,,Kontřolní  zkouš ka")
nejdří ve vš ak po převzetí  Dí la objednatelem, přiěemž  objednatel se zavazuje uskuteč nit
tuto Kontrolní  zkouš ku do š edesáti (60) dnů  od převzetí  Dí la a o její m Výsledku
informovat Zhotovitele bez zbyteč né ho odkladu'

(b) Pokud provedená Kontrolní  zkouš ka nepotvrdí  jakosti Dí la V souladu s podmí nkami
smlouvy a těchto obchodní ch podmí nek, má Dí lo vady.

(c) V pří padě, kdy Dí lo má vady podle výsledku Kontrolní  zkouš ky, je objednatel oprávněn
jednostranně urč it, Že i přes tuto skuteč nost je Dí lo převzato a kterým z ní Že uvedených
opatření  bude vada napravena:

(i) sleva z ceny Dí la;

(ii) prodlouž ení  záruč ní  doby Dí la;



(iii) odstraněnÍ  vadné  óásÍ i Dí la Vč etně stanovení  termí nu k odstranění  Vady.

8. LICENCE

8.í  V rozsahu' v jaké m je p|nění  ói jakýkoliv výsledek č innosti Zhotovitele pro objednatele d|e
smlouvy' zejmé na pak projeKová dokumentace Stavby Vč etně veš keých dí lóí ch č ástí  a
dop|ňků  autorským dí lem dle pří sluš né  právní  ú pravy' které  bude pož í Vat jaké koliv ochrany
podle právní ch předpisŮ v oblasti ochrany duš evní ho vlastnictví  (dále jen ,,Předmět
licence")' ujednávají  objednatel jakož to nabyvate| |icence a ZhotoViteI jakoŽto poskytovatel
Iicence smlouvou licenci k uŽití  Předmětu licence opravňují cí  objednatele k výkonu práv
duš evní ho vlastnictví  ke vš em způ sobů m už ití  pro ú zemí  celé ho světa (tj. terjtoriálně
neomezenou)' v neomezené m rozsahu, tedy v nejvyš š í  zákonem pří pustné  mí ře' tj.
zejmé na V jaké mkoli množ ství  a v neomezené m poětu uŽití  (dále jen ,,Licence").

8'2 objednatel a Zhotovitel ujednávají  poskytnutí  Licence na dobu trvání  majetkových práv
autoť ských k Předmětu licence' Strany si dále sjednávajÍ , ž e po dobu plánované  doby
ž ivotnosti Stavby uvedené  ve Smlouvě nelze Licenci jednostranně vypovědět č i jinak
ukonóit. Strany se dohodly' Že ustanovení  $ 2378 obč anské ho zákonÍ ku se nepouŽije.

8.3 Uzavření m smlouvy Zhotovite| poskytuje objednateli převoditelné  a neomezené  právo
zejmé na k jaké mukoliv moŽné mu už ití  Předmětu licence, zejmé na pak k výváření  kopií ,
uŽí vání  a zpří stupnění  dalš í m osobám jaké koliv jeho ěásti a také  jakýchkoliv dokumentů ,
listin, náěrtů , návrhů ' změn Dí la, programŮ a dat Vytvořených nebo poskytnutých
Zhotovitelem objednateli na základě smlouvy, jež  pož ivá nebo mů ž e poŽí Vat ochrany
podle právní ch předpisů  v oblasti ochrany duš evní ho vlastnictví , vč etně práva už í t Dí lo
v pů vodní  nebo jiným zpracované  č i jinak změněné  podobě, samostatně nebo v souboru
anebo ve spojení  s jiným dí lem č i prvky' práva upravovat a měnit takováto Dila, a to za
ú ěelem realizace, provozování ' uŽí Vání , ú drž by' změn, ú prav, oprav a demolice stavby
nebo její ch jednotlivých č ástí . Toto právo uděluje Zhotovitel s tí m' Že bude opravňovat také
jakoukoli osobu, která bude řádným vlastní kem nebo už ivatelem Stavby nebo pří sluš né
č ásti Stavby.

8.4 Zhotovitel tí mto výslovně uděluje své  svolení  k veš keým změnám ěi jiným zásahů m do
Dí la, zejmé na moŽnosti upravit nebo změnit Dí lo nebo jeho název, spojit Dí lo s jiným Dí lem
nebo zařadit ho do dí la souborné ho ve smyslu $ 2375 oběanské ho zákoní ku bez nároku
Zhotovitele na dodateč nou odměnu. objednatel je oprávněn provádět č innosti dle tohoto
ělánku i prostřednictví m třetí  osoby odliš né  od ZhotoviteIe'

8.5 objednatel se stáVá opráVněným nabyvatelem Licence okamŽikem uhrazení  ceny za
pří sluš nou ěást Dí la.

8.6 objednatel nabývá vlastnické  právo k hmotným nosič ů m' na Keých je Dí lo (dále také  jen

,'Hmotné  nosič e'') okamŽikem předání  Hmotné ho nosič e objednateli' přiěemž  ú pIata za
převod je jiŽ zahrnuta Ve smluvní  Ceně Dí la. o předání  a převzetí  Hmotných nosič ů  se
Strany zavazují  sepsat předáVací  protokol, kteý musí  být podepsán oběma Stranami'

8'7 objednatel je opráVněn Licenci dle tohoto ólánku dále poskytnout zcela nebo zěásti třetí
osobě a/nebo postoupit Licenci třetí  osobě, a to opakovaně' ú platně ibezÚplatně, vč etně
opráVnění  k dalš í mu poskytnutí  podlicence a k dalš í mu postoupení  Licence. K postoupení
Licence uděluje Zhotovitel souhlas jiŽ podpisem smlouvy' objednatel je v takové m pří padě
povinen Zhotovitele informovat o postoupení  Licence a o osobě postupní ka bez zbýeč né ho
odk|adu. Zhotovitel plně odpoví dá za to, ž e zhotovení m Dí la a poskytnutí m Licence
k Předmětu licence nebude zasaŽeno do práv třetí ch osob vóetně práv k předmětů m
duš evn Í ho/prů myslové ho vlasinictví . Poskytovatel zejmé na prohlaš uje' ž e Předmět licence
nebude ž ádným způ sobem neoprávněně zasahovat do práV a oprávněných zájmů  třetí ch
osob, řádně zajistí  a vypořádá uŽití  veš keých předmětů  ochrany obsaž ených v Předmětu
licence, neposkytne jaké koli třetÍ  osobě oprávnění  k uŽití  Předmětu licence v rozporu
s touto Sm|ouvou, tj. neposkytne jakoukoli licenci k už ití  Předmětu licence'
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8.8 Pro vš echny pří pady, ve ktenjch nemú Že Zhotovite| z objektivní ch dů vodů  sám udě|it
objednate|i Licenci k Předmětu licence, Zhotovitel zajistí , Že třetí  osoba, která je
vykonavate|em majetkových práv autorských' poskytne objednate|i bezú platně Licenci
k Předmětu |icence, a to nejpozději v den předání  pří sluš né ho Předmětu licence'

zÁRUČ Ní  DoBA
Zhotovitel poskytuje objednate|i na stavební  práce a na jejich výsledky provedené  dle
Smlouvy záruku za jakost v dé lce uvedené  ve Smlouvě (dále jen ,,Záruč ní  doba").
V pří padě projekč ní  č innosti poskytuje Zhotovitel záruku za jakost a prvotří dní  kvalitu
projektové ho řeš ení  Stavby realizované  na základě objednatelem odsouhlasené  projektové
dokumentace Stavby po záruč ní  dobu, a to v dé lce plánované  doby Životnosti Stavby
uvedené  Ve smlouvě' Pro pří pad Vad projektové  dokumentace stavby je Zhotovitel povinen
bezplatně prové st odstranění  Vady V Záruóní  době.

Záruč ní  doba poč í ná běŽet dnem předání m a převzetí m Dí la nebo jednot|ivé  č ásti Dí la v
pří padě převzeti Dí la po č ástech.

Dí lo má vady' pokud jeho provedení  nebo vlastnosti neodpoví dají  pož adavků m ujednaným
ve Sm|ouvě nebo jiné  dokumentaci, která se vztahuje k provedení  Dí la.

Zhotovitel odpoví dá za Vady, které  má Dí lo V době předání  nebo které  se vyskytly V Záruč ni
době' Za Vady DÍ la, které  se projevily po Záruó'ní  době, odpoví dá Zhotovitel v pří padě' ž e
jejich přÍ č inou bylo poruš ení  poVinností  Zhotovitele. Zhotovitel neodpoví dá za vady
zpŮsobené  nesprávným provozování m Dí la' jeho poš kození m Živelnou událostí  nebo třetí
osobou.

objednatel je povinen zjiš těné  vady pí semně reklamovat u Zhotovitele, a to do 14
pracovní ch dnů  ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady' jak
se projevuje, zda pož aduje vadu odstranit nebo zda pož aduje slevu z ceny Dí la.

Nejedná]i se o Vadu zjiš těnou na základě Kontrolní  zkouš ky a nedohodnou-li se Strany
jinak, zhotovitel zapoěne s odstraňování m reklamované  vady do'l0 dnů  ode dne doruiení
pí semné ho oznámení  o vadě. V pří padě havárie brání cí  plynulé mu provozu zapoóne
Zhotovitel s odstranění m Vady bezodkladně, Í 1- do 24 hodin od její ho oznámení , pokud se
Smluvní  strany nedohodnou jinak' Zhotovitel odstraní  reklamované  vady v technologicky
nejkratš im termí nu, nejdé le vš ak v termÍ nu dohodnuté m s objednatelem. JestliŽe Zhotovitel
neodstraní  Vadu V dohodnuté m termí nu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele
vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí  osoby. objednatel je povinen umoŽnit zhotoviteli
odstranění  Vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odshanění  vady i v pří padě' ž e reklamaci
neuznává.

oznámení  o ukoněení  odstranění  Vady a předánÍ  provedené  opravy objednateli provede
Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné
dé lce jako je uvedena V tomto ělánku, která poč í ná běž et dnem předání  a převzetí  opravy
potvrzení m předáVací ho protokolu oběma smluvní mi stranami a ostatní mi ú ěastní ky ří zeni
o předánÍ  a převzetí  opravy.

NÁHRADA Ú.lruy' wŠ Š í  Moc A PRoDLENI STRAN

Náhrada ú jmy

(a) Uplatnění m nároku na zaplacení  smluvní  pokuty nebo její m zaplacení m není  dotóen
nárok objednatele poŽadovat po Zhotoviteli náhradu ú jmy V plné  výš i.

(b) Zhotovitel souhlasí ' Že jeho práva na náhradu jaké koli majetkové  nebo nemajetkové
ú jmy Vů ói objednateli jsou omezena pouze na náhradu skuteěné  š kody způ sobené
zaviněně objednatelem a v rozsahu dovolené m právní mi předpisy vyluč ují  jakákoli práVa
Zhotovitele na náhradu nemajetkové  ú jmy a uš lé ho zisku.

(c) Zhotovite| se mů Že č ásteóně nebo ú plně zprostit povinnosti k nárhadě ú jmy' pokud
jednoznaěně a nezpochybnitelně prokáž e' Že ú jma vznikla v pří óinné  souvislosti s
pokynem objednate|e' Zhotovitel objednatele na moŽný vznik té to ú jmy předem
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prokazatelně upozornil a objednatel na plnění  pokynu Výslovně ipřes toto upozornění
trva L

(d) Zhotovitel bere na vědomí , Že pokud neuvědomí  objednatele o jaké koli hrozí cí  č i vzniklé
ú jmě a neumoŽní  tak objednateli' aby uč inil kroky k zabránění  vzniku ú jmy č i k 'iejí mu
zmí rnění , má objednatel proti Zhotoviteli nárok na náhradu ú jmy, která tí m objednateli
vznikla.

(e) V pří padě' Že na základě vady Dí la dojde k realizaci dodateč ných stavební ch prací ,
vzniká objednateli právo na náhradu ú jmy ve výš i zvýš ených nákladů  spojených
s realizací  dodateč ných stavební ch prací  oproti nákladŮm' které  by vynalož il, kdyby
pří sluš nou vadu Dí lo neobsahovalo. Jedná se předevš í m o náklady spojené
s pořádání m nové ho zadávací ho ří zení , pří padné  náklady spojené  s prodlouž ení m
harmonogramu dí la, pří padné  marně vynaloŽené  náklady (např. v dů sledku potřeby óást
dí la/stavby odstranit, tj. cena práce, která musela b:ýt odstraněna, plus cena za vlastní
bourací  práce) a ví cenáklady' náklady, které  nesplňují  podmí nky zpŮsobilosti výhradně v
dů sledku poruš ení  povinnosti ZhotoviteIe zhotovit Dí lo bez Vad.

10.2 Vyš š í  moc' prodlení  Stran

(a) Pokud některé  ze stran brání  ve splnění  jaké koli její  povinnosti ze Smlouvy překáž ka v
podobě vyš š í  moci, nebude tato strana v prodlení  se splnění m pří sluš né  povinnosti, ani
odpovědná za ú jmu plynouci z jď]í ho poruš ení ' Pro vylouěení  pochybností  se předchozí
věta uplatní  pouze Ve vztahu k povinnosti' její Ž splnění  je pří mo nebo bezprostředně
vylouč eno vyš š í  mocí .

(b) Vyš š í  mocÍ  se pro ú č ely Smlouvy rozumí  mimořádná událost' okolnost nebo překáŽka,
kterou pří sluš ná Strana při vynaloŽení  náleŽité  pé č e nemohla před uzavření m Sm|ouvy
předví dat ani jí  předejí t a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové  Strany a nebyla
způ sobena ú myslně ani z nedbalosti jednání m nebo opomenutí m té to strany. Takovými
událostmi, okolnostmi nebo překáž kami jsou zejmé na, nikoliv vš ak výluěně:

(i) Živelné  události - zemětřesení , záplavy, vichřice atd';

(ii) události souvisejí cí  s č inností  č lověka - např. války, oběanské  nepokoje, havárie
letadel, radioaktivní  zamoření  š těpným materiálem nebo radioaktivní m odpadem,
nikoli vš ak stáVky zaměstnanců , hospodářské  poměry a podobné  okolnosti
souvisejí cí  s ěinností  Strany, Kerá se Vyš š í  moci dovoláVá;

(iii) epidemie, karanté na, ěi krizová a dalš í  opatření  orgánů  veřejné  moci, a
to zejmé na epidemie koronaviru označ ované ho jako SARS CoV-2 (způ sobují cí ho
nemoc CoVlD-'l9, jak mů Že být virus někdy také  vpraxi označ ován), a stí m
souvisejí cí  existují cí  ěi budoucí  krizová opatření ' jiná opatření ' nové  práVní
předpisy, spráVní  akty č i zásahy orgánů  Veřejné  moci Č eské  republiky č i jiných
států , zejmé na dle zákona č ' 24ol2o0o Sb., o krizové m ří zení  a o změně
něKeých zákonů , ve znění  pozdějš í ch předpisů ' ói jiných relevantní ch právní ch
předpisů ;

(iV) obecně závazné  aKy státní ch a mí stní ch orgánů  - zákony, nařizení ' Vyhláš ky
atd.' věetně pokynů  objednatele z nich nezbytně Vycházejí cí ch, nikoli vš ak
spráVní , soudní  nebo jiná rozhodnutí  V konkré tní  Věci vydaná k tí Ži smluvnÍ  strany
dovolávají cí  se zásahu vyš š í  moci, pokud jě dů vodem jejich vydání  poruš ení
právní  povinnosti touto stranou nebo její  nedbalost.

(c) Pro vylouěení  pochybností  se uvádí , Že za vyš š í  moc se nepovaŽuje jaké koliv prodlení  s
plnění m závazků  které hokoli z poddodavaielŮ Zhotovitele' jakož  ani í inanč ní  situace,
insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání ' likvidace č i jiná obdobná událost týkají cí
se Zhotovitele nebo jaké hokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek
ZhotoviteIe nebo jaké hokoliv smluvní ho dodavatele Zhotovitele.

(d) strana dotóená vyš š í  mocí  je povinna informovat druhou Stranu o existenci překáž ky v
podobě vyš š í  moci bez zbyteěné ho odkladu a dále podniknout veš keré  kroky, které  lze
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po takové  Straně rozumně poŽadovat' aby se zmí rnil vliv vyš š í  moci na plnění  povinností
dle Smlouvy.

(e) Pokud bude zásah Vyš š í  moci přetrváVat dé le než  č tyři (4) měsí ce' je kterákoliv ze stran
oprávněna od Smlouvy odstoupit. Na základě odstoupení  od Smlouvy ztohoto dů vodu
nevznikají  druhé  Straně Žádné  nároky na náhradu š kody nebo smluvní  pokuty, jeŽ jinak
tato Smlouva mů Že s odstoupení m spojovat, nejsou vš ak dotč eny nároky Stran řádně
vznik|é  do té  doby.

('D zádná Strana není  odpovědná za prodlení  se splnění m své ho závazku v pří padě, Že i

druhá Strana je v prodlení  se splnění m své ho synallagmatické ho závazku'

'l1. PRoHLÁŠ ENí zHoToVlTELE
Zhotovitel prohlaš uje, Že uvedená prohláš ení  jsou platná ke dni uzavření  smlouvy, a Zhotovitel se
zavazuje za1istil, Že budou plalná aŽ do doby dokonč ení  Dí la:

Zhotovitel je společ ností  založ enou, zapsanou a plaině existují cí  podle práva Č eské
republiky;

Zhotovitel je opráVněn uzavřÍ l a plnit Smlouvu a disponuje veš keými VeřejnopráVní mi
opráVnění mi č i povolení mi, která jsou pro provádění  Dí la právní mi předpisy vyž adována;

Zhotovitel není  stranou ž ádné  smlouvy, kierá má nebo by mohla mí t jakýkoli podstatný
negativní  vliv na jeho podnikání , povinnosti ěi majetek;

V souč asné  době neprobí há ani nehrozí  ž ádné  soudní , správní  č i rozhodč í  ří zení  vŮěi
Zhotoviteli nebo jeho majetku, Keré  by mohlo mí t podstatný negativní  vliv na jeho
podnikání ' povinnosti č i majetek;

Zhotovitel neprodleně oznámí  objednateli Vš echna soudní , spráVní  č i rozhoděí  ří zení
probí hají cí  nebo hrozí cí  Vů č i Zhotoviteli nebo jeho majetku, která by mohla mí t podsiatný
negativní  VllV na jeho podnikánÍ ' povinnosti č i majetek;

Veš keré  pí semné  informace poskýnuté  Zhotovitelem nebo jeho jmé nem objednateli, jeho
zástupců m č i poradců m v prů běhu jednání  o uzavření  smlouvy byly k datu jejich předlož ení
(pokud nebyly nahrazeny č i změněny jinou informací  poskytnutou Zhotovitelem následně)
pravdivé ' ú plné  a přesné  Ve Vš ech podstatných ohledech, a zhotovitel si není  vědom
ž ádných podstatných skuteč ností  ói okolností , které  by objednateli neoznámil a které  by'
pokud by byly objednateli známy, mohly mí t podstatný VliV na rozhodnutí  objednatele
uzavří t č i neuzavří t se Zhotovitelem Smlouvu;

Zhotovitel neprovedl Žádné  kroky ani nebylo zahi4eno ž ádaé  ří zení  (a nic takové ho podle
nejlepš í ho vědomí  Zhotovitele ani nehrozí ), které  by Vedlo k likvidaci ěi zahájení
insolvenění ho ří zení  vů č i Zhotoviteli;

11.1

11.2

1't.3

11.4

't1.5
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11.7

't1.8

11.9

12.
,t2.,1

Zhotovite| neprodleně oznámí objednateli, Že byly uč iněny urěité  kroky nebo bylo zahájeno
urč Í té  ří zení , které  by mohlo Vé st k likvidaci č i zahájení  insolvenč ní ho ří zení vů č i Zhotovite|i;

Zhototovitel se podrobně seznámil s povinnostmi' které  mu vyplývají  ze sm|ouvy a s
dů sledky' které  způ sobí  jejich pří padné  nesplnění '

PoJlŠ TĚNí  zHoToVlTELE
Provádění  stavební ch prací

(a) Zhotovitel prohlaš uje, Že má ke dni uzavření  smlouvy sjednáno dále uvedená pojiš tění  a
tato pojiš tění  bude udrŽovat do data uvedené ho ve Smlouvě a bude řádně platit pojistné '
jakoŽ i plnit Vš echny dalš í  povinnostl z pojiš tění  vyplývají cí ' tak aby pojistné  plnění
nebylo ohrož eno.

(b) Zhotovitel je povinen za]istit:
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12.2

12.3

't2.4

12.5

(i) pojiš tění  odpovědnosti za š kodu zpŮsobenou třetí m osobám č i objednateli
Vč etně pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou stavební  a montáž ní
č inností  na pojistnou cástku, její Ž minimálnÍ Výš e je stanovena ve Smlouvě; a

(ii) pojiš tění  stavebně montáž ní ch rizik z dŮVodu vyš š í  moci' Živelné  pohromy nebo
zásahu třetí  osoby při výstavbě Dí la na pojistnou óástku' její Ž minimální  výš e je
stanovena ve Smlouvě; a

(iii) pří padná dalš í  pojiš tění , vyŽadovaná podle Smlouvy a/nebo právní ch předpisů .

Provádění  projekč ní ch č inností
(a) Zhotovitel prohlaš uje' ž e má ke dni uzavření  SmIouVy sjednáno dále uvedená pojiš tění  a

tato pojiš tění  bude udrž ovat do data uvedené ho ve Smlouvě a bude řádně platit pojistné ,
jakož  i plnit Vš echny dalš í  povinnosti zpojiš tění  vyplývají cí ' tak aby pojistné  plněni
nebylo ohrož eno'

(b) Zhotovitel je povinen zajistit

(i) pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou třetí m osobám č i objednatele na
pojistnou ěástku' její Ž minimální  Výš e je stanovena ve Smlouvě; a

(ii) pří padná dalš í  pojiš tění ' vyž adovaná podle Smlouvy a/nebo práVní ch předpisů .

Zhotovitel není  oprávněn sní ž it výš l pojistné ho krytí  nebo podstatným způ sobem změnit
podmí nky pojiš tění  odpovědnosti V neprospěch objednatele bez předchozí ho pí semné ho
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je povinen na předchozí  ž ádost objednatele kdykoliv po dobu trvání  Smlouvy
předlož it objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo potvzení  pří sluš né  pojiš ť ovny,
přÍ p. potvzení  pojiš t'ovací ho zprostředkovatele (insurance broker)' prokazují cí  existenci
jejich pojiš tění  odpovědnosti.

Pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou Zhotovitelem třetí m osobám musí  rovněŽ
zahrnovat i pojiš tění  vš ech pří padných poddodavatelŮ Zhotovitele, pří padně je Zhotovitel
povinen zajistit' aby obdobné  pojiš tění  v přiměřené m rozsahu sjednali iVš ichni jeho
poddodavatelé , kteří  se pro něj budou podí let na poskýování  plnění  dle Smlouvy.

oDsToUPENí  oD sMLoUVY
objednatel má práVo od Smlouvy odstoupit v zákonem stanovených pří padech a dále
v následují cí ch pří padech:

(a) zjistí _li po uzavření  smlouvy, Že nebude schopen plnit sVé  finanč ní  závazky ze smlouvy
vyplývají cí ' aěkoliv před uzavření m Smlouvy na základě jemu dostupných informací  tuto
skuteč nost nepředví dal a ani předví dat nemohl (zejmé na nebudou-li objednateli
přiděleny rozpoÓtové  prostředky). V takové m pří padě objednatel uhradÍ  Zhotovite|i tu
č ást plnění , která jiŽ byla na základě Sm|ouvy Zhotovitelem provedena do okamž iku
doruč ení  odstoupení  od smlouVy Zhotoviteli;

(b) vů č i Zhotoviteli bude probí hat insolvenění  ří zeni, v němŽ bude vydáno rozhodnutí
o ú padku, nebo insolvenč ní  návrh bude zamí tnut proto, ž e majetek Zhotovite|e
nepostaóuje k ú hradě nákladů  insolvenč ní ho ří zení ' nebo jestliŽe Zhotovitel Vstoupí  do
likvidace;

(c) Zhotovitel nedodž í  podmí nky stanovené  pro změnu poddodavatelů  stanovené  Ve
Smlouvě;

(d) Zhotovite| pozbude opráVnění  vyŽadované ho právní mi předpisy k č innostem, k jejichž
provádění je Zhotovitel povinen d|e té to SmIouvy;

(e) Zhotovitel pozbude které hokoliv jiné ho kvalifikač ní ho předpokladu, jehož  splnění  bylo
předpokladem pro zadání  Veřejné  zakázky;

(f) Zhotovitel ve lhů tě do 10 dnů  od doruč ení  VýzVy objednatele neprokáŽe a nedoloŽí
trvání  platné  a ú č inné  pojistné  smlouvy dle Sm|ouvy;
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(g) Zhotovite| poruš í  tuto Smlouvu podstatným způ sobem' přič 'emž  za podstatné  poruš ení
se považ uje opakované  poruš ení  jiné  dohodnuté  povinnosti' které  pří sluš ný Zhotovitel
nenapravÍ  ani v dodateč né  |hŮtě pro nápravu, která nebude kratš í  neŽ 10 kalendářní ch
dnů  od výzvy ze strany objednatele;

(h) Zholovitel se dopustí  závaž né ho ěi opakované ho pochybení  při plnění  tohoto nebo
jiné ho smluvní ho Vztahu s objednatelem, které  vedlo ke vzniku š kody' k předč asné mu
ukonč ení  smluvní ho vztahu nebo jiným srovnatelným sankcí m;

(i) Zhotovitel se stal fakticky nebo právně nezpů sobilým ke zhotovenÍ  Dí la.

'l3.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze V pří padě' ž e objednatel bude v
prodlenÍ  s ú hradou Faktury nebo její  č ásti po dobu delš í  neŽ š edesát (60) dnů  a své
prodlení  nenapravil ani na základě předchozí  pí semné  Výzvy Zhotovitele k nápravě. Pro
vylouč ení  pochybností  se uvádí , ž e Zhotovitel není  oprávněn od smlouvy odstoupit nebo jl

vypovědět ói jinak jednostranným ú konem ukoněit její  ú ěinnost jakýmkoliv jiným způ sobem,
než  jaký je sjednán ve Smlouvě a v těchto obchodní ch podmí nkách. Veš kerá dispozitivní
ustanovení  obč anské ho zákoní ku umož ňují cí  takové  jednostranné  ukonč ení  Smlouvy se
tÍ mto vyluč ují .

odstoupení  od smlouvy musÍ  být provedeno pí semně a musí  b1|'t doruč eno druhé  straně'

V pří padě odstoupení  od Sm|ouvy Smlouva zaniká ke dni doruěení  odstoupení  od Smlouvy
druhé  Straně (tj. s ú ěinky eX nunC).

Pokud není  ve Smlouvě uvedeno jlnak, v pří padě předč asné ho ukonč ení  Sm|ouvy se
strany zavazují  vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti VyplýVají cí  ze Smlouvy do
š edesáti (60) dnů  od její ho zániku'

Ukonóení m od Smlouvy nejsou dotěena práVa stran na ú hradu smluvnÍ ch sankcí  a na
náhradu ú jmy, jakoŽ i nároky objednatele na odstranění  pří padných vad jiŽ provedené ho
Dí la č i ujednání  týkají cí  se záruky na jakost Dí la' popř' Licence.

DŮVĚRNÉ  lNFoRMACE

shany jsou povinny utajit Veš keré  iní ormace, které  se dozvěděly V rámci uzaví rání  a plnění
smlouvy, tvoří cí  její  obsah, a informace, které  si vzájemně sdělily nebo Keré  Vyplynou z
plnění  Smlouvy (dále jen ,,Dů věrné  informace").

Strany nesdělí  Dů věrné  informace třetí  osobě a přijmou taková opatření , která znemoŽní
jejich pří stupnost třetí m osobám. Ustanovení  předchozí  věty se nevztahuje na Dů věrné
informace:

(a) Keré  byly V době jejich zveřejnění  vš eobecně známými;

(b) Keré  se staly nebo stanou vš eobecně známými ěi dostupnými jinak neŽ poruš ení m
povinností  Stran' jejich zaměstnanců , poradců  nebo konzultantů  vyplývají cí ch ze
Smlouvy;

(c) které  byly zveřejněny na základě povinnosti dané  obecně závaznými právní mi předpisy
nebo na základě pravomocné ho soudní ho rozhodnutí  nebo pravomocné ho rozhodnutí
orgánů  státní  spráVy;

(d) k jejichŽ zveřejnění  dala druhá Strana výslovný souhlas.

Není -li Ve Smlouvě uvedeno jinak, Strany potvzují , ž e skuteč nosti uvedené  ve Smlouvě
nepovaž ují  za obchodní  tajemství  pod|e $ 504 obóanské ho zákoní ku a udělují  svolení
k jejich už ití  a zveřejnění  bez stanovení  jakýchkoli dalš í ch podmí nek.

13.5

13.6

14.

14.1

14.2
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14'3 Strany smí  Dů věrné  informace poskytnotlt svým spolupracovní ků m jen tehdy' jestliŽe tito
spolupracovní ci budou vázáni, at' už  na základě sm|ouvy č i zákona, povinností  zachováVat
dů Věrnost Dů Věrných inÍ ormaci, a to přinejmenš im V rozsahu dle smlouvy. strany plně
odpoví dají  za poruš ení  té to povinnosti ze strany svých spolupracovní ků  tak' jako by
smlouvu poruš ily samy.

14.4 Zjistí -li Strana, Že doš lo nebo mů ž e dojí t k prozrazení  resp. zí skání  Dů věrných informací
neoprávněnou osobou, zavazuje se neprodleně iní ormovat o té to skuteč nosti druhou
stranu a podniknout Veš keré  kroky potřebné  k zabránění  vzniku ú jmy nebo k její mu
maximální mu omezení .

'l4.5 Strany se zavazu1i vrátit si na jejich Žádost neprodleně veš keré  materiály obsahují cí
Dů věrné  informace vč etně vš ech pří padných kopií  nebo pí semně č i e-mailem potvrdit' ž e
tyto materiály, resp. kopie byly znič eny'

15. zMĚNYsMLoUVY, Pí sEMNÁFoRMA, DoRUč oVÁNÍ
15.'| smlouva mů Že b:Í t měněna pouze pí semnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami a

při dodrŽení m náleŽitostÍ  daných ZZYZ' vyjma změny kontaktní ch ú dajů  Skan' pokud se
týkajÍ  adres' jmen, telefonní ch, faxových a e - mailových spojení , kde postač í  jednostranné
oznámení  zaslané  druhé  straně. objednatel mů ž e namí tnout neplatnost Smlouvy a/nebo
její ho dodatku z dů vodu nedodž ení  formy kdykoliv, a to i když  již  bylo zapoiato s plněnim.

15.2 Pro ú č ely smlouvy a těchto obchodní ch podmí nek se výluěně v dále uvedených pří padech
a v pří padech uvedených ve Smlouvě nebo v těchto obchodní ch podmí nkách za pí semnou
formu povaŽuje listinná forma, a to pro komunikaci Stran, její mŽ předmětem je (i) ukonč ení
smlouvy nebo (ii) změna Smlouvy nebo (iii) odstranění  závadné ho stavu vyvolané ho
některou ze stran poruš ení m povinnosti vyplÝvEÍ cí  ze Smlouvy a/nebo těchto vš eobecných
a/nebo jednotlivých zvláš tní ch podmí nek (např. prodlení  se splnění m Dí la ve stanovené m
termÍ nu, prodlení  s ú hradou Faktury a poskytnutí  dodateč né  lhů ty pro odsiranění
závadné ho stavu), a to vč etně uplatnění  práv z odpovědnosti za vady, nebo (iV) VýzVy
k ú hradě smluvní ch pokut některou ze stran, přič emŽ oznámení  uvedená v bodech (i) aŽ
(iV) Věetně v tomto ělánku těchto obchodní ch podmí nek musí  být doruč ena na aktuální
adresu sÍ dla druhé  Strany. oznámení  dle tohoto č lánku těchto obchodní ch podmí nek
mohou být doruč ena (i) osobně' (ii) doporuč eným dopisem poš tou s potvzení m o doruóení
nebo (iii) kuýrní  služ bou s potvzení m o doruč ení ' oznámení  dle tohoto č lánku těchto
obchodní ch podmí nek budou povaŽována za řádně doruč ená rovněŽ V pří padě' kdy budou
doruěena do datové  schránky druhé  Strany z datové  schránky Strany č iní cí  iakové
oznámení .

16.

16.1

RozHoDNÉ  PRÁVo A \IýLUKY
Práva a povinnosti stran Výslovně neupravená touto smlouvou se ří dí  óeským právní m
řádem, zejmé na pak obč anským zákoní kem. Strany se dohodly, ž e na práva a povinnosti
vyplývají cí  ze Smlouvy se nepouŽijí  Veš kerá ustanovení  Ví deňské  ú mluvy o mezinárodni
koupi zbož í , jejichŽ vylouóení  tato ú mluva připouš tí '

Jakýkoliv spor mezi Stranami vzniklý v souvislosti s touto Smlouvou bude s koneč nou
platností  vyřeš en pří sluš nými soudy Č eské  republiky podle procesní ch předpisů  Č eské
republiky' pokud se Strany nedohodnou jinak' Strany se dohodly' ž e mí stně pří sluš ným
soudem k projednání  těchto sporů  je obecný soud objednate|e.

Pokud se jaké koli ustanovení  smlouvy a/nebo obchodní ch podmí nek stane nebo bude
urěeno jako neplatné , neú č inné  nebo nevynutitelné ' pak taková neplatnost, neú č innost
nebo nevynutitelnost neovlivní  (v nejvyš š í  moŽné  mí ře dovolené  práVní mi předpisy)
platnost, ú óinnost nebo vynutiteInost ostatní ch ustanovení  smlouVy a obchodní ch
podmí nek' Pro takový pří pad se Strany zavazují , Že bez zbyteé né ho odkladu nahradí
neplatné , neú č inné  nebo nevynutltelné  ustanovení  ustanovení m platným' ú óinným a
Vynutitelným, aby v maximálnÍ  mož né  mí ře dovolené  práVní mi předpisy bylo moŽné
dosáhnout stejné ho ú ěinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovení m'
popří padě uzavřou novou smlouvu.
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Strany ve smyslrr $ 630 odst' 1 obč anské hrr zákonÍ k; prodluŽují  dé lku promlěecí  doby práv
objednate|e, jakož to Věřitele' VyplýVajÍ cí ch ze Sm|ouvy na dobu patnácti ('l5) let.

Pro pří pad uzavÍ ránÍ  té to Smlouvy a dodatků  k ní  Strany vyluěují  použ ití  s 1740 odst' 3
obč anské ho zákoní ku, pod|e něhoŽ smlouva č i dodatek mohou být uzavřeny ipři
nedosaŽení  ú plné  shody projevů  vů le Stran.

Zhotovite| na sebe bere ve smyslu $ 1765 odst. 2 oběanské ho zákoní ku, resp' $ 2620 odst'
2 oběanské ho zákonÍ ku nebezpeč í  změny okolností . Zhotoviteli tak nevznikne právo
domáhat se obnovení jednání  o Smlouvě v pří padě podstatné  změny okolností  ve smyslu $
í 765 odst. 'l oběanské ho zákoní ku ani právo pož adovat zvýš ení  Ceny Dí la soudem
v pří padě zcela mimořádných nepředvidatelných okolností  d|e ustanovení  $ 2620 odst. 2
obč anské ho zákoní ku. Zhotovitel není  oprávněn podat v souladu s ustanovení m $ í 766
obč anské ho zákoní ku náVrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy'

S ohledem na uzavření  smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání  se Strany dále
V sou|adu s ustanovení m $ 1801 obóanské ho zákoní ku dohodly, Že pro ú óely smlouvy se
nepouŽijí  ustanovení  $ 'l799 a $ 1800 obóanské ho zákoní ku o smlouvách uzaví raných
adhezní m způ sobem.

Zhotovite| se podle $ 2000 odst. 2 obóanské ho zákoní ku vzdává práva domáhai se zruš ení
závazku ze SmIouvy.

Ustanovení  $ 'l808 a 1809 (závdavek)' s 1987 odst. 2 (započ tení  neurč itých a nejistých
pohledáVek)' s 2050 (smluvní  pokuta a náhrada š kody) a s 2609 (své pomocný prodej)
obč anské ho zákonÍ ku se na tuto Smlouvu a na Vztahy ze Smlouvy vyplývají cí  nepouž ijí .
Pro vylouěení  Vš echny pochybností  se uvádí , ž e závazek dle Smlouvy není  fixní m
závazkem podle $ 'l980 obč anské ho zákoní ku.

Ustanovení  $'l932 a $1933 obč anské ho zákoní ku se na tuto sm|ouvu nepouŽijÍ . Existuje-li
ví ce splatných závazkŮ vzniklých ze smlouvy, je výhradní m právem objednatele urč it, na
jaký závazek bude nejdří ve plněno.

strany Vyluěují  pro Smlouvu použ ití  ustanovení  $ 2609 obč anské ho zákoní ku o
své pomocné m prodeji a ustanovení  $ 2595 obč anské ho zákoní ku o odstoupení  Zhotovitele
pro nevhodný přÍ kaz nebo nevhodnou věc. Strany prohlaš ují ' Že pro právní  vzlah zaloŽený
touto Smlouvou se rovněŽ vyluč uje aplikace s261í  obóanské ho zákoní ku (mož nost
pož adovat poskýnutí  přiměřené  č ásti odměny).

Pro vylouč ení  pochybností  strany ujednáVají , Že ke splnění  peněŽité ho dluhu podle
smlouvy nelze pouŽí t směnku.

z^KM zAPocTENÍ , ZASTAVENí  n posroupeuÍ

Zhotovitel je oprávněn započ í st své  splatné  i nesplatné  pohledáVky vů ěi objednateli
výluč ně na základě předchozí  pí semné  dohody s objednatelem'

Zhotovite| je oprávněn zastavit jaké koli své  pohledávky Vů ěi objednateli vyplývají cí  ze
smlouvy a/nebo obchodní ch podmí nek výluč ně na základě předchozí  pí semné  dohody s
Objednatelem.

Zhotovitel není  oprávněn postoupjt jakákoli svá práva vyplývají cí  ze Smlouvy a/nebo
obchodní ch podmí nek na třetí  osobu bez předchozÍ ho pí semné ho souhlasu objednatele, a
to ani ěásteč ně.

Zhotovitel je opráVněn postoupit Smlouvu jako celek na třetí  osobu pouze s výslovným
předchozí m pí semným souhlasem objednateIe'

objednatel je oprávněn postoupit jakákoliv práva vyplývají cí  ze smlouvy a/nebo
obchodní ch podmí nek anebo postoupit smlouvu jako celek na třetí  osobu ibez souhlasu
Zhotovite|e, avš ak pouze tehdy, pokud se tak stane V rámci koncernu' jehoŽ.je objednatel
č lenem'
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Úč lruuosr sMLoUVY A REGlsTR sMLUV oBJEDNATELE
VztahLrje-li se na Smlor.lvu povinnost Ltveřejnění  v registru smIt]V dle zákona č ' 34012015
Sb'' o zvláš tní ch podmí nkách ú óinnosti někteých smluv, uveřejňování  těchto smluV a o
registru smluv (zákon o registru smluV)' zajistí  její  uveřejnění  objednatel. SmIouva
v takové m pří padě nabývá ú ěinnosti její m uveřejnění m V registru smluv a Zhotovite| je
oprávněn započ í t s plnění m pod|e Sm|ouvy nejdří ve po nabyti ú ěinnosti smIouvy'
V ostatní ch přÍ padech nabývá Smlouva ú ěinnosti dnem její ho uzavření .

Zhotovite| souhlasí  s tí m' aby smlouva byla uvedena v Centrální  evidenci smluv
objednate|e (cEs TsK)' která je veřejně pří stupná a která obsahuje ú daje o Stranách,
předmětu Plnění , č í selné  oznaěení  a datum jejÍ ho podpis.

zÁVĚREč NÁ UJEDNÁNí

smlouva obsahuje ú plné  ujednání  o předmětu smlouvy a vš ech náleŽitosiech, které  strany
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které  povaŽují  za dŮleŽi1é  pro závaznost Smlouvy.
Žádný projev Vů le stran uč iněný při jednání  o Smlouvě ani projev vů le uěiněný po uzavřenÍ
smlouvy nesmí  být Vykládán V rozporu s výslovnými ustanovení mi smlouvy a nezakládá
ž ádný závazek ž ádné  ze Stran. Smlouva nahrazuje veš keré  ostatní  pí semné  ěi ú stní
dohody uč iněné  ve věci předmětu smlouvy.

Strany sjednávají , Že si nepřejí , aby nad rámec výslovných ustanovení  Smlouvy byla
jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní  č i budoucí  praxe zavedené  mezi
stranami č i zvyklostÍ  zachovávaných obecně č i v odvětví  týkají cí m se předmětu smlouvy'
ledaž e je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Ved|e shora uvedené ho si Strany potvrzují ,
ž e si nejsou Vědomy Žádných dosud mezi nimi zavedených obchodní ch zvyklostí  č i praxe.

Strany si sdělily Vš echny skutkové  a práVní  okolnosti, o nichŽ k datu podpisu SmloUVy
věděly nebo vědět musely, a které  jsou relevantní  Ve Vztahu k uzavření  Sm|ouvy' Kromě
ujiš tění , která si Strany poskytly ve Smlouvě, nebude mí t ž ádná ze stran Žádná dalš í  práva
a povinnosti V souvislosti s jakýmikoli skuteč nostmi, které  vyjdou najevo a o kteých
neposkytla druhá Strana informace při jednání  o Smlouvě' Výjimkou budou pří pady, kdy
daná Strana ú myslně uvedla druhou Stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy.

JestliŽe kterákoli ze stran přehlé dne nebo promine jaké koliv neplnění , poruš ení , prodleni
nebo nedodrž ení  nějaké  povinnosti vyplývají cí  ze Smlouvy, pak takové  jednání  nezakládá
vzdání  se takové  povinnosti s ohledem na její  trvají cí  nebo následné  neplnění , poruš ení
nebo nedodž eni a ž ádné  takové  vzdání  se práva nebude povaŽováno za ú č inné , pokud
nebude pro kaž dý jednotlivý pří pad vyjádřeno pí semně'

Tyto obchodní  podmí nky nabývají  platnosti a ú č innosti jakož to nedí lná souč ást Smlouvy ve
stejný den, kdy nabude ú ěinnosti smlouva.

't9.2
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Pří loha č . 2 -- Podrobná specifikace dí la

Dí lo

Předmětem dí |a je:

A) akce č . 999182 - oprava StáVají cí ch opěrných zdí  V souhrnné  dé lce 192 m,
(rozděIeno na 4 ú seky) a s tí m spojené  ú pravy ří ms, chodní ků  a ŽB mostovek'
odvodnění  a zpevňují cí  piIoty' Souvisejí cí  je i přeloŽka Veřejné ho osvětlení  (Vo) +

následné  nové  definitivn í  Vo:

B) akce Ó' 1000153 - odstranění  náletové  zeleně svahu' oóiš tění  ska|ní ch stěn a svahů ,
odtěŽení  nestabilní ch óástí  a bloků , demontáŽ stáVa.jí cí ch nevyhovují cí ch záchytných
plotů ' výstavba nové  konstrukce záchytné ho plotu' insta|ace záchytné  konstrukce'
instalace celopIoš ně,

a to pod|e projektové  dokumentace, která byla nedí |nou souč ástí  ZadávacÍ  dokumentace'

Souč ástí  předmětu dí la je:

zajiš tění  dopravně-inŽenýrské ho rozhodnutí  (DIR) od pří sIuŠ né ho silnióní ho
správní ho ú řadu'
zajiš těn í  projektu a realizace dopravně-inŽenýrských opatřen í  (DI o)'
zhotovení  geometrických plánů  po ukonč ení  stavby,
zhotovení  realizač ní  dokumentace stavby (RDS) před zahájení m prací  a její  předání
objednate|i (2x tiš těné  paré  + '1x v digitální  formě na nosič i dat)

zhotovení  dokumentace skuteč né ho provedenÍ  (DSPS)' vč . zaměření  skuteČ né ho
provedení  v dig. formě (referenč ní  systé m BpV)- 1 x předání  objednateli' 1 X

předání  na Institut p|ánování  a rozvoje hl. m' Prahy (lPR Praha) a nás|edné  předání
potvrzení  o její m předání  na lPR Praha objednate|i),
měření  Vibrací  během stavby'
měření  hladiny hluku před zahájení m a po dokonóení stavby dle pož adavků
Hygienické  stanice hl. m' Prahy,
měření  hladiny hluku během výstavby, s ohledem na dvousměnný provoz

zpracování  podrobné  pasportizace při|ehlých objektů  (domů ' oplocení  apod.) a

násIedné  repasportizace po skonč ení  stavby
zajiš tění vš ech podk|adů  pro aktivaci stavby d|e pokynů  objednatele
zajiš tění  iní ormování  pří mo dotč ených fyzických a právnických osob o době trvání ,
mí stě a rozsahu prací  prováděných na pozemní  komunikaci' a to nejpozději 7 dní
před zahájenÍ m pracÍ '

týdně aktualizovaný popis stavby a její ho prů běhu pro umí stění  na webových
stránkách objednatele na WWW.tsk-praha'cz'
zajiŠ tění  umí stění  informaóní ch tabulí  MH|VP dle manuálu' který je uveřejněn na

adrese:

buEť lwwtv;gtgreb3"ll'!lps/vrcfi/.Únneď/www.tsk-$ral}a.C72.a642l6776d5a6'acac)-
499c-bc}I'
hc19dg489d8a/ 3.4$253-3 2.€,2479 P t al1a ifila pdflelv $a_Y9*'9"!l']ila3-Z0-1b3'pď?M
OD.AJ P E 11E5

doplněných o QR kód odkazují cí  na popls stavby na W-Ww'tsk:ffaháČ  í



zajiš tění  umí stění  informač ní ch tabu|í  o omezenÍ  provozu d|e Vzoru který tvořil
pří |ohu ZadáVacÍ  dokumentace

Zhotovite| před|oŽí  k akceptač ní mu ří zení  tyto dalŠ í  doklady

(a) kontrolní zkouŠ ky materiálů , které  byly na stavbě pouŽity'
(b) kontroIní  zkouš ky hotové  Vfstvy provedené  zkuš ební  laboratoří  akreditovanou pro

tento typ zkouš ek;
(c) naměřené  hodnoty parametrů  provozní  způ sobilosti vozovky, eventuá|ně da|š í

zkouš ky a měření , jak jsou uvedena v projektové  dokumentaci stavby- Vš echna
měření  parametrů  provozní  způ sobilosti Vozovky budou prováděna podle pIatných
Č SN 736175 a736177 zařizení mi splňujÍ cí mi podmí nky těchto norem;

(d) naměřené  hodnoty provozní  způ sobi|osti Vozovky, a to (X) podé |nou nerovnost
povrchu vozovky profi|ometrem s vyhodnocení m mezinárodní ho indexu nerovnosti lRl
Ve tří dě 1 nebo 2 _ d|e pří |ohy A Č strt zsotzs' a (y) měření  drsnosti povrchu Vozovky
z hlediska souč inite|e podé |né ho tření  (TRT) ve tří dě 1 nebo 2 dle pří lohy A CSN
736177:

V pří padech, kdy nelze nebo je nevhodné  pouŽití  metod měření  parametrů  provozní
způ sobilosti d|e pí sm. (d)' zejmé na pak V krátkých ú secí ch (Úseky kratš í  neŽ 200 bm)
nebo V Úsecí ch s pří č nými prahy apod', je moŽné  pouŽí t nás|edují cí  metody měřenÍ
provozní  způ sobilosti:

(i ) měření  podé lné  nerovnosti povrchu vozovky Iatí ' planografem nebo nivelací
dle Č sN 736í  75'

(ii.) drsnost povrchu vozovky v kombinaci měření  střední  hloubky textury povrchu
vozovky odměrnou metodou (MTD) d|e Č SN 736177 a souěinitele tření  povrchu
Vozovky kyvadlem (PTV) d|e Č SN 7361 77

Stejná měřenÍ  uvedených parametrů  provozní  způ sobilosti vozovky budou provedena
Zhotovitelem před koncem záruč ní  doby' přič emŽ Výsledky pod|e výš e uvedených csN
norem musí  být dosaž eny nejvýš e ve tří dě 3. Pokud nebude dosaŽeno pož adovaných
hodnot, má Dí lo vady a Zhotovitel je povinen na svů j náklad prové st Úpravy Dí |a' které
zajistí  dosaž ení  parametrŮ provozní  způ sobilosti.
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Pří loha č . 3 - Harmonogram

zhotovitel se zavazuje, ž e za ú č elem dosaž ení  maximální  efektivity a rychlosti prováděných praci,
které  vyž adují  omezení  provozu, zajistí , aby tyto práce probí haly ve dvousměnné m pracovní m
rež imu, s max. využ ití m pracovní  doby (práce min' od pondělí  do soboty}, při dodrž ení  hygienických
vyhláš ek a předpisů . Té to podmí nce odpoví dá i navrž ený harmonogram provádění  prací .




