
SM LOUVA
na zhotovenl' projektové dokumentace, Wkon inienf/rské éinnosti po dobu pfl’pravy

stavby

(EAST A
Obecné ustanoveni

I.
Smluvni strany

1. Muzeum Beskyd Fnidek—Mistek, pfispévkové organizaoe
se sidlem: Hluboké 66, 738 01 Fn’rdek—Ml'stek
zgstoupena: Mgr. Stanislavem Hrabovsky'lm, Fedite1em
ICQ: 00095630
DIC: C200095630 (nepla'tce DPH)
bankovnl' spojenl': Komerénl' banka, a. s.
EI'SIO CIEtU: 19-3682350297/0100

Zapséna v obchodnl'm rejstFI'ku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, vloika Pr 906
Osoba oprévnéné jednat ve vécech realizace smlouvy:
Ing. Marcela Havelkova', tel.:
(da'le jen v Eésti B a D ,,objednate|“ a v Eésti C ,,pF|’kazce“)

2. CONSTRUCTUS s.r.o.
se sfdlem: Raékovice é.p. 285, 739 04 Praimo
zgstoupena: Ing. Véclavem Jurgou, jednatelem
Icg: 26847779
DIC: C226847779
bankovnf spojenl': RaiffeisenBank, a.s.
Eislo flétu:
Zapséna v obchodnl'm rejstFI'ku vedeném Krajsky'lm soudem v Ostravé, sp. zn. C 50332
(déle jen v Ea'sti A, B a D ,,zhotovite|“ a v (":ésti C ,,PFI’kaa'k“)

II.
Zékladni ustanoveni

1. Tuto smlouvu uzavirajl' smluvnl' strany dle zékona 6. 89/2012 5b., obEanskV zékonl’k,
ve znénl' pozdéjél'ch pFedpisfi (da’le jen ,,ob<':ansky'/ zékonl'k“), a to vEésti B podle
ustanovenl' §2586 a na’sl. obéanského zékonl'ku a a'sti C podle ustanovenl' §2430
a nési. obEanského zékonl’ku.

2. Smluvnl' strany prohlaéujl', ie L'Jdaje uvedené v El. I této smlouvy jsou v souladu
se skuteénostl' v dobé uzavFenI' smlouvy. Smluvnl' strany 5e zavazujl', ie zmény dotEeny’lch
Udajfi oznéml' bez prodienl' pisemné druhé smluvnl' strané. PFi zméné identifikaénl'ch L’Idajfi
smluvnl'ch stran véetné zmény fiétu nenl' nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Je-Ii zhotovitel plétcem DPH, prohla§uje, ie bankovnf L'Jéet uvedeny v El. I odst. 2 této
smlouvy je bankovm’m flétem zveFejném'Im ve smyslu zékona é. 235/2004 5b., odani
z pFidané hodnoty, ve znénl' pozdéjéich pFedpisfi (déle jen ,,za'kon 0 DPH“). V pFI'padé
zmény fiEtu zhotovitele je zhotovitel povinen doloiit vlastnictvu' k novému flétu, a to kopil'
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pFI’sIuEné smlouvy nebo potvrzenl'm penéinl'ho L'Istavu; now L'JEet v§ak musi by'It
zveFejnény'rm L'IEtem ve smyslu pFedchozi véty.

4. Smluvnl' strany prohlaéujl’, ie osoby podepisujl'ci tuto smlouvu jsou ktomuto jedném’
oprévnény.

5. Zhotovitel prohlaéuje, ie je odborné zpfisobily? kzaji§ténf pFedmétu plném’ podle této
smlouvy.

6. Smluvnl' strany prohla§uji, 2e pFedmét plném’ dle této smlouvy nenl' plnénl'm nemoia
a ie tuto smlouvu uzavFely po peélivém zvéiem’ véech moiny'lch dflsledkfi.

7. Uéelem smlouvy je zaji§téni ve§ker9ch dokumentfi a L'xkonfi nezbytm7ch pro Fédns'l
a bezpeény'l prfibéh realizace stavby ,,—~ Revitalizace renesanEnI’ho paléce hradu Hukvaldy“
(déle jen ,,stavba“) vEetné zajiéténl' souladu provedenl' stavby s dokumentaci zpracovanou
na zékladé této smlouvy.

8. Zhotovitel prohlaéuje, :‘Ee nem’ obchodnl' spoleEnostI', ve které veFejm? funkcionéF uvedem]
v§ 2 odst. 1 pl'sm. c) za‘kona é. 159/2006 5b., 0 stFetu zéjmfl, ve znénl' pozdéjél'ch
pFedpisfi (Elen vlédy nebo vedoucf jiného L'JstFea'ho sprévm'ho (JFadu, v jehoi Eele nenl'
Elen vlédy), nebo jI'm ovlédané osoba vlastnl' podl’l pFedstavujI'ci alespofi 25% liéast
spoleEnI’ka v obchodni spoleEnosti. Zhotovitel bere na védoml', ie pokud je uvedené
prohlééenl' nepravdivé, bude smlouva povaiovéna 2a neplatnou.

EAST B
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentaoe

III.
PFedmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletnl' projektovou dokumentaci
stavby a projednat ji 5 dotEeny'Imi orgény stétnl' sprévy a L'Iéastnl'ky fizemnl’ho
a stavebm'ho Ffzenl' (da’1ejen ,,dl'lo“). Podrobné specifikace dI'la je uvedena v nésledujl'cich
odstavcu'ch tohoto Elénku smlouvy.
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2. Dl'lo mé nésledujl'cr' Eésti a rozsah:
1. (EAST DiLA
2.1. Zaméreni a dokumentace stévajiciho stavu (déle jen ,,DSS“)

Souééstl' této Ea’sti dI’la je doméFenI' konstrukcn' a navazujr'cr'ch venkovnl'ch ploch
sousedm’ch pozemkfi vEetné stévajr’cr'ch sitl' technické infrastruktury dotéem’rch
zpracovévanou dokumentaci s ohledem na dodané zaméFem' a podklady
objednatelem. Toto zaméFenI' bude provedeno vidy, bez ohledu na stav stévajl'cf
pasportizace objektu. Zdokumentovén bude skuteénf/ stav kdatu provedenl' této
Eésti dl’la. SouEéstI' zaméi‘enl' bude podrobné fotodokumentace sta'vajl'ciho stavu
objektu a zpracovénl’ dokumentace stévajl'ciho stavu. Zhotovitel bere na védoml', 2e
dokumentace stévajl'cr’ho stavu objektu nemusu’ odpovr'dat jeho skuteénému
aktuélnl'mu stavu a Zhotovitel je povinen tento stav provéFit a pFI'padné tuto
dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytné nutném pro zpracovém' dI’Ia.
Predmétem této Eésti dl'la je da’le zaméFenI’ v§ech stévajl'cich staveb a objektfi
nachézejl'cr'ch se v Fe§eném fizeml', které budou uml'sténl'm projektované stavby
upraveny a zpracovénl' projektové dokumentace stévajl'cfho stavu stévajl’cfch
objektfi, které budou uml’sténl'm projektované stavby demolovény Ei jinak
upraveny.
Prfizkumy
Pi‘edmétem této Ea'sti dI'la budou veékeré prfizkumy potFebné pro zpracovénl'
jednotliWch stupfifi projektové dokumentace.
Pokud béhem zpracovévénl' projektové dokumentace vyvstane potFeba dalél'ch
prfizkumfi, které nebyly konkrétné v této smlouvé uvedeny, zavazuje se Zhotovitel
p0 dohodé sobjednatelem k jejich provedenl'. Prfizkumy provedené nad ra'mec
stanovem} touto smlouvou budou Feéeny formou Vl'cepracf.

2. EAST DiLA
2.2. Projektové dokumentace pro vydéni stavebniho povoleni (déle také jako

,,DSP“)
Predmétem této Eésti dfla je zpracovém’ projektové dokumentace, ktera’ bude
obsahovat ve§keré néleiitosti stanovené vyhléékou E. 499/2006 5b., stavebnl'm
zékonem a jeho souvisejl'cr'mi pFedpisy tak, aby vsouladu se stavebnl'm
zékonem bylo vydéno rozhodnutf, podle kterého bude provedenl' stavby (resp.
v§ech stavebnl'ch a inienyrskych objektfl) povoleno.
Jedno vyhotovenl' DSP bude naVI’c obsahovat ocenény’r soupis stavebnl'ch praci,
dodévek a sluieb ktery'l bude vyhotoven zpfisobem uvedeny’rm v bodé 2. 3 tohoto
Elénku smlouvy.
PFedmétem této Eésti dl'la je rovnéi zpracovénl' rémcového névrhu Easového
harmonogramu stavby.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou pFedmétem dl'la, budou objednateli pFedény takto:
dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto Elénku smlouvy (zamé‘r'eni,
DSS) bude objednateli doda'na v 1 listinném vyhotovenl' a 1x na CD ve formétu pro
texty *.doc (*.rl:f), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro Wkresovou
dokumentaci *.dwg,
dokumentace dle odst. 2 bodu 2. 3. (DSP) tohoto Ela'nku smlouvy bude
objednateli dodéna v jednom vyhotovenl’ na CD ve formétu pro texty *.doc (*.rtf),
pro rozpoéty a Wkazy Wmér *.x|s, pro skenované dokumenty *.pdf, pro Wkresovou
dokumentaci *.dwg a zérovefi *.pdf; listinné whotovem’ a jejich predém’ psIuénému
stavebnl’mu III‘r'adu zajistl’ Zhotovitel v takovém poétu, kterf/ bude poiadovat stavebnl'
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OFad pro zaha'jenl' pFI’sluém'Ich spra'vnl'ch Fizenl'. Po nabytt' prévnl' moci pfiSIUél‘lVCh
rozhodnuti budou objednateli bezodkladné pFedény dokumentace ovéFené stavebnl'm
OFadem,

V pFr’padé, ie by s ohledem na charakter Ei specifiénost projektované stavby nebyla cilené
nékteré ze souEéstI’ projektové dokumentace zpracovévéna, napF. 5 ohledem na povahu
a rozsah stavby, uvede Zhotovitel v pFI'sluénVch Eéstech projektové dokumentace dfivod,
proE nenl' potFeba tuto (":ést projektové dokumentace zpracovévat.
Nad rémec pFislu§n§Ich vyhlééek uvedeny'lch vodst. 2 tohoto Elénku smlouvy bude
souEéstI' projektové dokumentace vidy samostatné pfsemné stanovisko autorizovaného
statika, v némi statik uvede Eésti stavby, které posuzoval. V pFI'padé, ie nékteré
navriené a posuzované nosné stavebnl' konstrukce nevyiadujl' statické posouzenl', pak
bude tato skuteEnost uvedena a zdfivodnéna autorizovany'lm statikem.
Objednatel se zavazuje Fédné provedené dl’lo bez vad a nedodélkfi pfevzu't a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle El. VII této smlouvy.

Iv.

Doba a misto plnéni
. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokonéit a pFedat objednateli) jednotlivé Eésti dila

v téchto terml’nech:

a) zaméi‘eni, DSS, dle El. III odst. 2 bod 2.1 — 2.2. této smlouvy (1. Eést dI’Ia) do 30
dnfi ode dne nabyti' L’Iéinnosti této smlouvy;

b) DSP dle El. III odst. 2 bod 2. 3. této smlouvy (2. Ea'st di'la) do 90 dnfl ode dne
nabytl' OEinnosti této smlouvy

Zhotovitel nebude v prodlenl' se splném’m Eésti dila dle El. III odst. 2 bod 2.3. -2.4. této
smlouvy p0 dobu, p0 kterou bude pi‘l'sluény'l stavebnl' L'IFad v prodlem' s vydénl'm
stavebnl'ho povolenl' (oproti termfnfim stanoven9m platny’lmi prévnl'mi pFedpisy).

. V pFI’padé vzniku pfekéiek ze strany dotEenych orgénfi sta'tnf sprévy, ze strany vlastnl'kfl
dotéemich parcel, vlastnl’kfi (sprévcfi) iniemjrskY/ch sftl' nebo vlastnl'kfi dotEenf/ch objektfl,
které majl' vliv na terminy plnénl' stanovené touto smiouvou a kten'rm Zhotovitel jednajl'ci
s néleiitou pééf a odbornostl' nemohl zabrénit (tj. zejména podal pFI'sluéné iédosti
v dostateéné lhfité p‘r'edem), je Zhotovitel povinen bezodkladné o této skuteénost
informovat objednatele. Objednatel si vtéchto pi’l’padech vyhrazuje prévo prodlouiit
dobu plnénl' stanovenou v odst. 1 tohoto Ela'nku smlouvy a v El. XII odst. 1 této smlouvy,
a to o dobu trvénl' pl‘ekéiky. Doba bude prodlouiena na zékladé zhotovitelem
p‘r'edloieného podrobného popisu pi‘ekéiky spoiu se zdfivodném’m, jakf/m zpfisobem mu
tato pFeka'ika brénf v plnénl' jeho za’vazkfi z této smlouvy, resp. jaky? dopad ma' na splnénl’
terminfi plnénl' stanoveny'rch touto smlouvou.
Mfstem plném' pro pFedénI' jednotliWch (“:ésti dila je SI'dlo objednatele.

V.
Pi‘edéni dila, vlastnické prévo k pFedmétu dila a nebezpeéi ékody

Dl'lo bude provedeno a objednateli pFedéno p0 Eéstech, a to vterminech uvedenf/ch
v El. IV odst. 1 této smlouvy. PFedénI' a pFevzetI' jednotliWch Ea'stl' dila bude provedeno
osobné v sn’dle objednatele.
Objednatel se zavazuje dl'lo (jeho Eést) pFevzft v pFI’padé, ie bude provedeno bez vad
a nedodélkfi. K pFedénI’ dI'Ia (jeho Eésti) Zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém
Objednatel p0 ukonéenl' pFejI'maCI'ho Fl'zem' prohlési, zda dI'lo (jeho Eést) pFejI'mé Ei nikoli.
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V pfi'padé, ie dI’lo vykazuje vady nebo nedodélky, specifikuje je objednatel v pFedévacfm
protoko|u.

3. Objednatel je povinen potvrdit v pi‘eda'vacim protokolu, zda dl'lo (jeho Eést) pFejI'mé 5i
nikoli do 5 pracovnl'ch dnfi od pFedloienI’ pFI'sluEné Eésti da k pFejI’maCI'mu Ffzem'.

4. Po dobu trvénl' pFejI'maCI'ho Fizenl' (tj. od zahéjenl' pFejI'maCI'ho Fl'zenl’ do jeho ukonEenI'
pFevzetI'm dI’Ia (jeho Eésti) nebo jeho nepFevzetI'm) nenl' zhotovitel vprodlenl'
s provedenl’m dI’Ia (jeho Eésti).

5. Objednatel je oprévnén dI’lo uil't ve smyslu ustanovenl' §2371 anésl. obéanského
za’konl'ku a ve smyslu zékona E. 121/2000 5b., 0 pra'vu autorském, o prévech
souvisejl'cich s prévem autorski/m a ozméné nékter9ch zékonfi (autorskf/ zékon),
ve znénl’ pozdéjél’ch pFedpisfi (déle jen ,,|icence“), a to:
. v pfivodnl' nebo zpracované Ei jinak zménéné podobé,
. v§emizpfisoby uiitl',
. v flzemné a mnoistevné neomezeném rozsahu, po dobu trvénl' majetkovh pra’v

kdl'lu.

Objednatel nenI' povinen udélenou licenci vyuil't. Odména zhotovitele coby autora dr’la
za poskytnutl' licence je souééstl' ceny za dl'lo podle El. VII této smlouvy.

6. Zhotovitel nenl’ oprévnén poskytnout dl'lo jiny'lm osobém nei objednateli.
7. Vlastnické prévo k jednotli dokumentacim a dalél'm dokumentflm a hmotny’rm

vfrstupfim, které jsou pFedmétem dl'la, a nebezpeEI' §kody na nich pFechéZI' na objednatele
dnem jejich pFevzetI' objednatelem.

VII

Provédéni dila, pra'wa a povinnosti stran
1. Zhotovite! je zejména povinen:

a) Qrovést dI'lo Fédné, as a 2a pouiitl' postupfi, které odpow’dajl' prévnl'm pFedpisfim
CR,

b) dodriovat pFi prova'dénl' dI’la ujednénl' této smlouvy, Fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjédFenI'mi sprévcfi sitl' a dotéeny'tch orgénfi stétnl' sprévy,

c) provést dI’lo na svfij néklad a své nebezpeél',
d) fléastnit se na zékladé pozvénky objednatele v§ech jedném’ ty'lkajl'cfch se dl'la,
e) poskytnout objednateli poiadovanou dokumentaci,
f) pl'semné informovat objednatele o skuteénostech majl'cich vliv na plnénl' smlouvy, a to

neprodlené, nejpozdéji nésledujl’cf pracovnl' den poté, kdy pi‘l’sluéné skuteénost
nastane nebo zhotovitel zjistl', ie by nastat mohla,

g) respektovat pFi provédénl' dI’la objednatelem pFedpoklédanou maximéinl' hodnotu
realizace projektované stavby (déle jen ,,pFedpoklédané hodnota“), 1;]. 4.000 tis. KE
bez DPH. Nerespektovénl' pFedpoklédané hodnoty bude povaiovéno za vadu dI’Ia.
Pokud v§ak nérfist pfedpoklédané hodnoty zpfisobily skuteEnosti, které
nepFedpoklédala iédné ze smluvnl'ch stran, nebo které zhotovitel nemohl ovlivnit Ei

Iv.zapficmit, pak se 0 vadu dI'Ia nejedné.
Pokud zhotovitel v prflbéhu provédénl' dl'la zjistl', ie by pFedpoklédané hodnota mohla
by'rt pFekroEena, ozna'ml’ pl'semné tuto skuteEnost objednateli, a to bezodkladné.
Souéasné sdéll' a doloil' rozpracovanost dl’la a pFekroEenI' pFedpoklédané hodnoty
Fa'dné zdflvodnl’. Objednatel uvedené dflvody posoudl' a na’sledné pl'semné sdéll'
zhotoviteli, zda uvedené dfivody a pFekroEenI' pi‘edpoklédané hodnoty akceptuje a zda
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mé zhotovitel pokravat ve zhotovenl' dI’la. Zména pFedpoklédané hodnoty bude
nésledné pFedmétem dodatku k této smlouvé. Po dobu 0d zaslénl' oznémeni
objednateli do zaslénl' pisemného sdéienl' zhotoviteli se préce na dl'le pFeruéujI'.
V pFI'padé, ie pFekroEenI' pFedpoklédané hodnoty bude zji§téno pFi pFejI’macfm Fizenl',
pak zhotovitel nejpozdéji do 10 pracovnl'ch dnfi od pi‘edloiem’ dokonEené Ea’sti dfla
sdéll' objednateli pl'semné dflvody pFekroEenI' pFedpoklédané hodnoty. Objednatel
nésledné uvedené dfivody posoudl' a rovnéi posoudl', zda se jedné o vadu dl'la ve
smyslu nerespektovénl' pfedpokla’dané hodnoty. V pFI’padé, 2e zhotovitel tyto dflvody
pl'semné nesdéll', je p‘r'ekroEenr' pFedpoklédané hodnoty vadou dl’la vidy a dr’lo nebude
objednatelem pFevzato. Doba pFejI'maciho Ffzenl' stanovené vEI. Vodst. 3 této
smlouvy se prodluiuje o dobu nezbytné nutnou pro posouzenl' uvedem’rch dfivodfi
objednatelem.

h) na zékladé poiadavku objednatele poskytnout vysvétlem’ zada'vacich podml'nek
kdotazfim diastnl'kfl zada’vacfho FI'zenI' na Wbér zhotovitele stavby vztahujl’cim 5e
kdokumentaci zpracované na zékladé této smlouvy, resp. odstranit vadu dI’Ia
zjiéténou na zékladé iédosti o vysvétlenl' zadévacfch podml'nek. Vysvétlenl', resp.
provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pl’semné podobé
nejpozdéji do 2 pracovnl'ch dnfi ode dne doruéem’ poiadavku objednatele
dle pFedchozi véty, pokud se sohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvnl'
strany (za objednatele osoba oprévnéné jednat ve vécech technickych) jinak.
Objednatel za§|e poiadavek na poskytnutl' vysvétlenf e-mailem na adresu:
............................................... (dop/nr’ Ufastmk). Zhotovitel je povinen neprodlené
informovat objednatele o zméné této adresy. 0 této zméné nenl' potFeba uzaVI'rat
dodatek ktéto smlouvé. V pFI'padé, ie zhotovitel obdril' dotaz pi‘fmo od Uéastnl'ka
zadévacn'ho Fizenl' na Wbér zhotovitele stavby, nenl' oprévnén sém vysvétlenl'
poskytnout, ale musn’ bezodkladné informovat objednatele,

i) dbét pi‘i provédéni dl'la dle této smlouvy na ochranu iivotnl’ho prostFedI' a dodriovat
platné technické, bezpeénostnl', zdravotnl', hygienické a jiné pFedpisy, véetné pFedpisfi
Wkajl'cich se ochrany iivotm’ho prostFedI',

j) postupovat pFi provédém’ dl’la s odbornou péEI’,
k) organizovat pravidelné schflzky, na kterf/ch bude objednatele informovat o aktuélnl'm

stavu rozpracovanosti dl’la (da'le jen ,,informativnl' schfizka“). Informativnl' schfizka se
bude konat 1*mésr’éné v sidle objednatele, pokud se smluvnl' strany (za objednatele
osoba opra’vnéné jednat ve vécech technicky’lch) v konkrétnl'm pfi'padé nedohodnou
jinak. Zhotovitel z kaidé informativm’ schfizky pofi'dl’ zépis, kten’r za§le k odsouhlasem’
objednateli, a to do 5 pracovnl'ch dnfl ode dne uskuteénénl' informativnl' schfizky. V
ph’padé, 2e objednatel nebude se zépisem souhlasit, za§|e své Whrady do 5
pracovnl'ch dnfi zhotoviteli zpét, vEetné specifikace nedostatkfi a vad zépisu.
Zhotovitel je povinen v takovém pi‘l’padé upravit zépis dle pFipomI'nek objednatele, a
to do 5 pracovnl'ch dnfi ode dne obdrienl’ nesouhlasného stanoviska objednatele a
zaslat jej zpét k odsouhlasenl’ objednateli. Zépis z informativnl' schfizky bude
obsahovat minimélné tyto néleiitosti: datum kona'nl’, ml'sto kona'nl', seznam
pi’l’tomnych 6i omluvemich OEastnI'kfi, program jednénl', popis sjednamich a splnénVCh
flkolfi a zévérfi informativnl' schflzky.

2. Pokud vprfibéhu prova’dém' dI’la dojde ke skuteEnostem, které nepFedpoklédala iédné
ze smluvnl'ch stran a které mohou mit vliv na cenu, terml'n tyto skuteEnosti bezodkladné
pl'semné upozornit druhou smluvnl' stranu.

3. Je-Ii pFedmétem dl’la také specifikace a névrh vybavem' stavby, nebo je-li zhotoviteii
takové specifikace objednatelem p‘r'edéna, je zhotovitel povinen dI’lo provést vEetné
zapracova’nl' stavebnl' pFI’pravy pro toto vybaveni a do musi zohlednit parametry vybavenl'
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(napojovacf body, uml’sténi, prostorové koordinace apod.), tak, aby pFi realizaci stavby
nevznikly dodateéné préce (vicepréce) zdfivodfi nesouladu projektové dokumentace
stavebnf Ea'sti s Ea'stl' vybavenl'.

4. Objednatel se zavazuje, ie V rozsahu nevyhnutelné potFebném poskytne zhotoviteli
pomoc pFi zajiéténl' podkladfi, doplfiujr'cn’ch L'Idajfi, upFesnénI’ vyjédFenI’ a stanovisek,
jejichi potFeba vznikne vprfibéhu plnénl'. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhfité
a rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dl'la je stanovena dohodou smluvm’ch stran a Einl’:

éésti dila Cena bez DPH 21 Cena véetné
DPH (v K6) 0/0 (v Ké) DPH (v Ké)

Zaméi‘eni a D55
(6!. III odst. 2 bod 2.1, 2.2. 50.000,-- 10.500,-- 60.500,"
smlouvy)

H < § 22-

N 5 9r Projektové dokumentace pro
vydéni stavebniho povoleni
(osp)
(El. III odst. 2 bod 2.3. smlouvy)

420.000,-- 88.200,-- 508.200,--

Cena celkem 470.000," 98.700,-- 568.700,--

2. Souééstl' sjednané ceny jsou ve§keré préce a dodévky, poplatky a jiné néklady nezbytné
pro Fédné a fiplné provedenl' db.

3. Cena dI'Ia uvedené v odst. 1 tohoto Elénku je cenou nejvfr§e pfi'pustnou, kterou je moiné
zménit pouze v pFI'padé sjednéni dodateEnf/ch praci, které nebyly souééstl' plnénl' dle této
smlouvy nebo ménépraci, a to za splnénl' podml'nek dle § 222 zékona E. 134/2016 Sb.

4. Nebude-Ii nékteré Eést dI'Ia vdfisledku sjednany'Ich ménépraci provedena, bude cena
za dl’lo sm’iena, a to odeétem’m ve§ker9ch nékladfi na provedenf téch (”:éstl’ dl'la, které
v rémci ménépracn’ nebudou provedeny.

5. VpFI’padé, fie dojde ke zméné zékonné sazby DPH, je zhotovitel, je-Ii plétcem DPH,
povinen k cené dI'Ia bez DPH CIEtovat DPH v platné v9§i. Smluvnl' strany se dohodly, ie
V pi‘t'padé zmény ceny dI'Ia v dflsledku zmény sazby DPH nem’ nutno ke smlouvé uzavn'rat
dodatek. Zhotovite! odpovidé za to, ie sazba dané z pFidané hodnoty bude stanovena
vsouladu s platmimi prévnl’mi pFedpisy. V pFI’padé, ie zhotovitel stanovn' sazbu DPH (":i
DPH v rozporu s platnf/mi prévnl'mi pFedpisy, je povinen uhradit objednateli ve§kerou
ékodu, které mu v souvislosti 5 mm vznikla.

VIII.
Platebni podminky

1. Zélohy nejsou sjednény.
2. Vsouladu se zékonem oDPH sjednévajl' smluvnl' strany dI’IEI’ plnénl'. DI'IEI' plnénl'

se povaiuje za samostatné zdanitelné plnénl’ uskuteEnéné dle odst. 3 tohoto Elénku
smlouvy.

3. Cena za dl’lo bude uhrazena takto:
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. p0 pFedénI' a pFevzeta’ zaméFenI', DSS, dle El. III odst. 2 bod 2.1 bude uhrazena cena
za prvnl' Eést dI’Ia ve Wéi dle El. VII odst. 1 této smlouvy,

. po pFedénI’ a pFevzetI' DSP dle El. III odst. 2 bod 2.3. této smlouvy bude uhrazena
cena za 2. Eést dI'la dle El. VII odst. 1 této smlouvy,

4. Podkladem pro l'Jhradu smluvnl' ceny budou faktury, které budou mI't néleiitosti dafiového
dokladu dle zékona o DPH, a néleiitosti stanovené obecné zévazai prévnl'mi pFedpisy
(déle jen ,,faktura“). Faktura musi kromé zékonem stanovemich na’leiitostl' pro dafiovf/
doklad obsahovat také:
a) fish smlouvy objednatele, IEO objednatele, EI'slo veFejné zaka'zky (tj. 10/2021),
b) pFedmét smlouvy, tj. text ,,zhotovenl' projektove' dokumentace stavby ,,Revitalizace

renesanEnI’ho paléce hradu Hukvaldy“,
c) oznaEenI' banky a Eisla l’JEtu, na kten? mé bf/t zaplaceno (pokud je EI'slo L'JEtu odliéné

od Eisla uvedeného vEl. I odst. 2 této smlouvy, je Zhotovitel povinen o této
skuteEnosti v souladu 5 El. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) El'slo a datum pFedévaciho protokolu se stanoviskem objednatele, ie dl’lo (jeho Eést)
pFejI'mé (pFedévacu’ protokol bude pFl’Iohou faktury),

e) lhfitu splatnosti faktury,
f) WEE pozastévky,
g) jméno a vlastnoruEm' podpis osoby, které fakturu vystavila v p‘r’l'padé listinného

vyhotovenl', vEetné kontaktm'ho telefonu.
5. Faktury (samostatné zdanitelné plnénl') budou zhotovitelem vystavovény do celkové vir§e

ceny dila dle El. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury
uhrazeny do celkové v9§e 90 % ze smluvnl’ ceny pFI'sluEné Eésti dI'la vEetné DPH
a na sajlci Eést ceny dl'la, resp. jeho Eésti (tj. nad 90 % smluvnl ceny pfi'sluéné Ea'sti
dI’Ia) budou Objednatelem v pi‘l'sluém'lch fakturéch vystavens'rch zhotovitelem uplatnény
pozasta’vky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto faktura'ch Wéi pozastévky.

6. Pozastévky dle odstavce 5 tohoto Elénku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zékladé
jeho pl'semné iédosti, a to do 30 dnfl od doruEenI' iédosti objednateli. Zhotovitel je
oprévnén poiédat o uvolnénl' pozastévek takto:
a) o uvolnénl' pozastévky za 1. Eést dfla je Zhotovitel oprévnén poiédat po pFedénI'

pravomocného rozhodnutl' dle stavebnl'ho zékona, podle kterého bude stavba
uml'sténa,

b) o uvolnénl' pozastévky za 2. Eést dl'la je Zhotovitel opra'vnén poiédat po p'r'edénl'
pravomocného rozhodnutl' podle stavebm'ho zékona, podle kterého bude provedenl'
stavby povoleno,

Iv!7. Lhflta splatnosti faktur Einl' 30 kalendarnlch dnfi ode dne jejich doruEenI’ objednateli.
8. Fakturu mfiie Zhotovitel vystavit pouze na zékladé pfedévaclho protokolu dle El. V odst. 3

této smlouvy, podepsaného oprévnémimi zéstupci obou smluvnl’ch stran, v némi bude
uvedeno stanovisko objednatele, 2e dl'lo (jeho Ea’st) pi‘ejt'mé.

9. DoruEem’ faktury a iédosti o uvolném’ pozastévky 5e provede osobné, doruEenkou
prostFednictVI'm provozovatele po§tovnfch sluieb, elektronicky na e—mail
marcela.havelkova@muzeumbeskyd.com nebo prost‘r'ednictvn’m datové schrénky.

10. Nebude-Ii faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleiitost nebo bude—li
chybné vyl’JEtova'na cena nebo DPH, je objednatel opra’vnén fakturu pFed uplynutl'm Ihfity
splatnosti vra'tit zhotoviteli k provedenl' opravy s vyznaEenI'm dfivodu vra’cenl'. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji doruEI' objednateli. Vrécem’m vadné faktury zhotoviteli
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11.

12.

pi‘estévé béiet pfivodnl' lhflta splatnosti. Nové Ihflta splatnosti béil' opét ode dne doruEenI'
opravené faktury objednateli.
Povinnost zaplatit cenu za dl'lo je splnéna dnem odepsa’nl’ pFI'sluéné Eéstky zflétu
objednatele.
Je-li zhotovitel plétcem DPH, uplatm’ objednatel institut zvléétnl'ho zpfisobu zaji§téni dané
dle § 109a zékona o DPH a hodnotu plnénl’ odpovfdajl'ci dani z pFidané hodnoty uhradl'
vterml'nu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pmo na osobnl’ depozitnl' L'Ic‘fet
zhotovitele vedenV u mistné pfisluéného spra'vce dané v pFipadé, ie:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti fiplaty nebo ke dni uskuteénénl' zdanitelného plnéni

zveFejnén v aplikaci ,,Registr DPH“ jako nespolehliw plétce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni

v insolvenénl'm Fizem’, nebo
c) bankovnl' fléet zhotovitele urEeny’I kfihradé plnénl' uvedenf/ na faktuFe nebude

spra'vcem dané zve‘r'ejnén v aplikaci ,,Registr DPH“.
Tato L'Ihrada bude povaiova'na za splnénl' Ea'sti za'vazku odpovidajl’ci pi‘l'sluéné Wéi DPH
sjednané jako souEést smluvnl’ ceny 2a pFedmétné plnénl'. Objednatel nenese
odpovédnost za pfi'padné penéle a jiné postihy vyméFené (":i stanovené sprévcem dané
zhotoviteli v souvislosti s potenciélné pozdnl' L'Jhradou DPH, 13'. p0 datu splatnosti této
dané.

IX.
Préva z vadného plnéni

DI’Io mé vady, jestliie neodpovidé poiadavkfim uvedeny'rm ve smlouvé. Vy’lsledky tvfirEI'
Einnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotfiWch dokumentaci
dle El. III odst. 2 body 2.1— 2.3. této smlouvy majl' vady, jestliie neodpovidajl' této
smlouvé, poiadavkfim, pFipomI'nka'm nebo pokynfim objednatele uplatnénf/m v prflbéhu
poskytovénl' plnénl’ zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu Wsledku tvflrEI' (":innosti
zhotovitele je povaiovéno i opomenutl' takového technického Feéenl', které je vzhledem
kobjektivnl'm skuteénostem, tedy zejména technicky'lm a ekonomickf/m poznatkflm
v oblasti zhotovovénl' staveb, nezbytné pro Fédné provedenl' dl’la a toto opomenutl' bude
mft pFi realizaci stavby za nésledek dodateéné zmény rozsahu dI’la proti stavu
pfedpokla'danému v dokumentacfch dle El. III odst. 2 body 2.1 — 2.4. této smlouvy.
Objednatei mé prévo zvadného plném’ z vad, které ma' dI’lo pFi pFevzetI' objednatelem,
byt’ se vada projevi a2 pozdéji. Objednatel mé prévo zvadného plnénl' také zvad
vznikly'lch p0 pFevzetI' dl'la objednatelem, pokud je zhotovitel zpflsobil poruéenl'm své
povinnosti. Projevi-Ii se vada v prfibéhu 6 mésn’cfi od pFevzetI’ dl'la objednatelem, mé
se za to, ie dl’lo bylo vadné jii pFi pFevzetI’, neprokéie-li zhotovitel opak.
Vyskytne-Ii se na provedeném dl'le vada, objednatel pisemné oznéml' zhotoviteli jejl'
Vyskyt, vadu popf§e a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pl'semné
oznémenl', ma' 5e 2a to, ie poiaduje bezplatné odstranénl' vady, neuvede-li v oznémem’
jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dfla nejpozdéji doS dnfi 0d jejl'ho oznémenl'
objednatelem, pokud se smluvnl' strany v konkrétnl’m pFI'padé nedohodnou pl'semné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele oprévnéna uzavFI't kterékoli osoba uvedena' VELI
odst. 1 této smlouvy.
Provedenou opravu vady dI’Ia zhotovitel objednateli pFedé pl'semnym protokolem.
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x-

SankEni ujednéni
1. NepFedé-li zhotovitel objednateli kteroukoliv Eést dI'Ia ve lhfité dle El. IV odst. 1 této

smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve WEI 0,25 % z ceny pFI'sluéné
Ea'sti dI'la vEetné DPH dle El. VII odst. 1 této smlouvy, s jejl’mi pFedénI'm je zhotovitel
v prodlenI', a to za kaidfl i zapoEaty'I den prodlenI'.

2. Pokud zhotovitel neodstranl' vadu dila ve lhfité uvedené v El. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve WEI 1.000 KE za kaidj'l pi‘I’pad a kaidj'r
izapoEaty'I den prodlenI'.

3. V prI'padé porusenI’ povinnosti sjednané v El. VI odst.1 pI’sm. f) této smlouvy, dojde--li
porusenim této povinnosti kprodlenI' s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit za
kazdy pripad objednateli smluvnI' pokutu ve Wsi 15.000 KE.

4. Vpripadé poruseni povinnosti dle El. VI odst. 1 pI'sm. h) této smlouvy 5e zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvnI' pokutu ve W§i 0,01 % z ceny DPS vEetné DPH dle
El. VII odst. 1 této smlouvy, ato za kaidj'; i zapoEaW den prodlenI' u kaidého
objednatelem zaslaného poiadavku na poskytnuti' vysvétlenl'.

5. V p‘fipadé, ie UFad pro ochranu hospodé‘r'ské soutéie (déle jen ,,LIOHS“) zjistI' béhem
zadévaciho FizenI' realizovaného na zékladé zpracované projektové dokumentace stavby
(které je pFedmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v dfisledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli néklady
na sprévnf rI’zenI’ vedené UOHS, vEetné pripadnych sankci znéj vypvajI'cich v‘L’IEi
objednateli.

6. Pro pFI'pad prodlenI’ se zaplacenl'm ceny za dI'Io sjednévajl’ smluvnI' strany L’Irok z prodlenI'
ve WEI stanovené obEanskopra’vnI'mi pFedpisy.

7. Pokud zévazek splnit pFedmét smlouvy dle jejI'ch jednotliWch Ea'stI' zanikne pFed Fédnj'rm
terminem plnénI', nezaniké nérok na smluvnI' pokutu, pokud vznikl dFI’véjEI'm poruéem’m
smluvnI' povinnosti.

8. Smluvnf pokuty se nezapoEI'tévajI' na néhradu pFI’padné vzniklé ékody, kterou lze vyméhat
samostatné v plné WEI vedle smluvnI' pokuty.

EAST c
Vikon inienirské Einnosti

XI.
PFedmét plnéni

1. PFI'kaa’k se zavazuje pro pFI'kazce, jeho jménem a na jeho I’IEet vykonévat:
a) Iniemjrskou Einnost pro stavbu za IJEelem obstaréni pravomocmich rozhodnuti nebo

souhlasfl dle stavebnl'ho zékona, na zékladé kterj'fch bude moino stavbu umI’stit
a provést (déle jen "inienjirska’ Einnost“). Inienj'rrské Einnost je speciflkovéna
v odst. 2 tohoto Elénku smlouvy,

2. V rémci Wkonu inieny’rské Einnosti QFI’kaa'k na zékladé udélené plné moci zajistl':
a) zpracovénI' a poda'nI' ve§keWch iédosti o vydéni p‘r'lsluény'lch rozhodnutI’, na zékladé

kteWch bude moino stavbu vsouladu se stavea'm zékonem a jeho provédécimi
prz'IvnI’mi pFedpisy umI'stit a provést,

b) projednénl’ zéméru a zajiéténi dokladfl oWsledCI'ch projednénI' s pFISIU§ai
dotEenj’ImI orgény a organizacemi povéFenf/mi Wkonem stétni sprévy a s ostatnl'mi
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3.

I’JEastnI'ky Fl'zem’,
c) podklady pro uzavFenI' smluv s pslu§n9mi vlastnl'ky veFejné dopravm' a technické

infrastruktury, vyiaduje-li projektované stavba vybudovém’ nové nebo Opravu (":i
pFeloienI' stévajI'CI' vei‘ejné dopravnl' a technické infrastruktury,

d) zjiétém' parcel a vlastm'kfi sousedm’ch nemovitostl’ dotEem’lch stavbou a zaha’jenl'
jednénl’ s vlastnl'ky dotéeny'lch nemovitostl' a spolupréci pFi zn’ském’ pl'semmich souhlasfi
se stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci stavby (nap‘r’. smluv o budoucich
smlouvéch o zFI'zenI' sluiebnosti, smluv o Wpfijt‘fce p0 dobu realizace stavby, apod.),

e) («East na jednénl’ch a daiél’ L'Jkony v rémci L'Jzemnflwo a stavebnl'ho Fizenl',
f) poda’nl' oznémenl’ Archeologickému Ustavu ozéméru provédét stavebnl’ Einnost

na I'Jzeml’ sarcheoiogicky’lmi nélezy ve smyslu ustanovenl' za'kona E. 20/1987 5b.,
0 stétnl' pamétkové pééi, ve znénl' pozdéjél'ch pFedpisfi.

PFI'kazce se zavazuje zaplatit pFI'kaa'kovi za provédém’ inienf/rské sjednanou odménu.

XII.
Doba a misto plnéni

Wkon inieny’rské Einnosti:
1. PFI'kaa'k je povinen podat iédosti ovydénl' niie uvedenf/ch rozhodnutl' vtéchto

terminech:
. iédost ovydéni stavebniho povoleni do 3 tidnfi od pFevzeti 2. éésti dila

objednatelem.
Bezodkladné po podénl' pi‘l'sluEné iédosti je pFI'kaa'k povinen pFedat pFI'kazci jejl' kopii,
a to vEetné potvrzem' o jejl'm podém'.
Bezodkladné p0 vydénl' pi‘l'sluénf/ch rozhodnutl' a povolenl' stavebnl'm I’JFadem je pFI'kaa'k
povinen pFedat je pFI'kazci.
Bezodkladné po nabytl’ prévnl' moci p‘r'l’slu§n{/ch rozhodnutl’ a povolenl' vydanf/ch
stavebnl'm L'JFadem je pFI’kaa'k povinen pFedat jejich originély pFI'kazci zérovefi se étitkem
,,stavba povolena“ a jednl'm vyhotovenl'm ovéFené projektové dokumentace.
Ml’stem pFedénI' vy’lée uvedeny'lch dokumentfi je su’dlo pFI’kazce.

XIII.
Odména

Odména je stanovena dohodou smluvnl'ch stran takto:
a) odména za inienf/rskou Einnost:

bez DPH 30.000,-- KE
DPH 21 % 6.300," KE
vEetné DPH 36.300,--KE

Vodméné jsou zahrnuty ve§keré na’kiady pFI’kaa’ka nutné nebo Uéelné vynaloiené
pFi plnéni jeho zévazkfi wplWajfcich z této smlouvy. Sprévnl’ poplatky, které bude nutné
uhradit, nejsou v odméné zahrnuty. Tyto poplatky pi‘l’kaznl'k p‘r'eCIEtuje pfi’kazci
samostatné. PFI’lohou faktury, kterou budou sprévnf poplatky pFel’JEtova'vény, bude vidy
doklad o zaplacenl' pfi'sluéného poplatku.
Odména je dohodnuta jako nejvy'lée pi‘ipustné a Ize ji zménit pouze za splnénl' podml'nek
dle § 222 zékona E. 134/2016 Sb.
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4. Nebude-li nékteré Eést plnénl' v dfisledku sjednanf/ch ménépracu’ provedena, bude
odména snl'iena, a to odeEtenI'm ve§ker9ch nékladfl na provedenl' téch Eésti plnénl', které
v rémci ménépracu' nebudou provedeny.

S. VpFI'padé, ie dojde ke zméné zékonné sazby DPH, je pFI’kaa'k, je-li plétcem DPH,
k odméné bez DPH povinen CIEtovat DPH v platné vf/Ei. Smluvnl' strany se dohodly, ie
v p‘r’ipadé zmény Wée odmény vdflsledku zmény sazby DPH nenl' nutno ke smlouvé
uzavn’rat dodatek. PFI'kaa'k odpovidé za to, ie sazba dané z pFidané hodnoty je
stanovena v souladu s platnf/mi prévnl’mi pFedpisy. V pfi'padé, ie pFI'kaa’k stanovn' sazbu
DPH Ei DPH v rozporu s platnymi prévm’mi pFedpisy, je povinen uhradit p‘r'i'kazci ve§kerou
§kodu, které mu v souvislosti 5 mm vznikla.

XIV.
Platebni podminky

1. Smluvnl' strany se dohodiy, ie zélohy nebudou poskytovény a pFI’kaa'k nenI' oprévnén
poiadovat jejich vyplacenl'.

2. Odména za Wkon inienf/rské Einnosti bude pFI’kaa'kovi uhrazena jednorézové po pFeda'nI'
v§ech pravomocnf/ch rozhodnutl' a ve§ker9ch dokumentfi uvedemich v El. XII odst. 1 této
smlouvy pFI'kazci, a to ve Wéi stanovené v El. XIII odst. 1 pl'sm. a) této smlouvy.

3. Podkladem pro flhradu odmény budou faktury, které budou mI't néleiitosti dafiového
dokladu dle zékona o DPH a néleiitosti stanovené obecné za’vazn9mi prévnl’mi pFedpisy
(déle jen ,,faktura“). Faktura musi kromé zékonem stanovenfmh néleiitosti’ pro dafiovs'l
doklad obsahovat také:
a) Eislo smlouvy pFI'kazce, 1&0 pFI'kazce, El'slo veFejné zakézky (tj.“ Revitalizace

renesanEnI'ho paléce hradu Hukvaldy“),
b) pFedmét smlouvy, tj. text "vy'lkon iniemfrské Einnosti pro stavbu Revitalizace

renesanEm'ho paléce hradu Hukvaldy“ pro stavbu ,,Revitalizace renesanEnI'ho pala'ce
hradu Hukvaldy“,

c) oznaéenl' banky a El’sla l’JEtu, na kten? mé byt zaplaceno (pokud je Eislo L'IEtu odliéné
od (":I'sla uvedeného v ELI odst. 2 této smlouvy, je p‘r'I'kaa'k povinen o této
skuteEnosti v souladu 5 El. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pFI'kazce),

d) lhfitu splatnosti faktury,
e) jméno a vlastnoruénl’ podpis osoby, které fakturu vystavila vpfi'padé listinného

vyhotovenl', vEetné kontaktnl'ho telefonu.
4. Lhfita splatnosti faktury am 30 kalendé‘r’nfch dnt’l ode dne doruéenl' pi‘l'kazci. DoruEenI'

faktury se provede doruEenkou prostFednictVI'm provozovatele po§tovnfch sluieb,
elektronicky na e-mail marcela.havelkova@muzeumbeskyd.com, nebo do datové
schrénky.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleiitost nebo bude-li
chybné vyL’IEtovéna odména nebo DPH, je pfi'kazce oprévnén fakturu pFed uplynutl'm
lhfity splatnosti vrétit pFI'kaa'kovi kprovedenl' opravy svyznaEenI’m dflvodu vrécenl’.
PFI'kaa'k provede opravu faktury a znovu ji doruEI pkazci. Vrécenl'm vadné faktury
p'r'I'kaa'kovi pFesta'va' béiet pfivodnl' lhfita splatnosti. Nova’ lhfita splatnosti béil’ opét
ode dne doruEenI' opravené faktury pFI’kazci.
Povinnost zaplatit odménu je splnéna dnem odepsénf pi‘l'sluéné (":éstky 2 (Kim pFI’kazce.

7. Je-Ii pFI'kaa'k pla'tcem DPH, uplatnl' pFI'kazce institut zvla'§tnl'ho zpfisobu zajiétém' dané dle
§ 109a za’kona o DPH a hodnotu plném’ odpovn’dajl'cf dani z pFidané hodnoty uhradl'
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vterminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pFI'mo na osobnl' depozitnl' CIEet
pFI'kaa'ka vedeny'l u mfstné pFI'sluéného sprévce dané v pFI'padé, ie:
a) pFI'kaa’k bude ke dni poskytnutf Clplaty nebo ke dni uskuteénénl' zdanitelného plnénl’

zveFejnén v aplikaci ,,Registr DPH“ jako nespolehlivf/ plétce nebo
b) pFI'kaa'k bude ke dni poskytnutl’ Clplaty nebo ke dni uskuteénéni zdanitelného plnénl'

v insolveném’m Ffzenl', nebo
c) bankovnl’ L'Iéet pFI’kaa'ka urEenf/ kL'Ihradé plnénl', uvedem’r na faktuFe, nebude

spra'vcem dané zveFejnén v aplikaci ,,Registr DPH“.
Tato fihrada bude povaiova’na za splnénl' Eésti zévazku odpovfdajfci pfi'sluéné vyéi DPH
sjednané jako souéést smluvnl' ceny 2a pFedmétné plnénl'. PFI’kazce nenese odpovédnost
za pFI'padné penéle a jiné postihy vyméFené 6i stanovené sprévcem dané PFI’kaa’kovi
v souvislosti s potenciélné pozdnl' L'Jhradou DPH, tj. p0 datu splatnosti této dané.

XV.
Préva a povinnosti smluvnich stran

1. Pfikazce je povinen p‘r‘izvat pfi'kaznika ke v§em rozhodujfcim jednénl’m tykajl'cim se stavby
a jejl' realizace, resp. pFedat mu neprodlené zépis nebo informace o jednénl'ch, ktery'lch se
pFI’kaa'k neZL'IEastnil.

2. P‘r'l'kazce se zfiEastnI' pfedém’ staveniété zhotoviteli stavby, pFejI'maciho i‘l'zenl' stavby
od zhotovitele a zévéreéné kontrolnl' prohll'dky stavby konané stavebnl’m L'IFadem
ve smyslu stavebnl'ho zékona s pra'vem rozhodovacfm.

3. PFI’kazce 5e zavazuje, ie V rozsahu nevyhnutelné pot‘r’ebném poskytne pFI'kaa'kovi pomoc
pFizaji§téni podkladfi, doplfiujl'cich fidajfl, up‘r'esnéni vyja'dFenI' a stanovisek, jejichi
potFeba vznikne v prfibéhu plnénl' této smlouvy. Tuto pomoc poskytne pFI'kaa'kovi
ve lhfité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

4. PFI’kaa'kje povinen:
a) upozornit pfi'kazce na zfejmou nesprévnost jeho pokynfi, které by mohly ml’t

za nésledek vznik §kody, a to ihned, kdyi se takovou skuteénost dozvédél. V pFI'padé,
2e pFI’kazce i pFes upozornénl' pFI'kaa'ka na splnénr’ pokynfi trva', pfi'kaznl'k neodpow'da'
za ékodu takto vzniklou,

b) bez zbyteEného odkladu pFedat pFI'kazci jakékoliv véci ziskané pro ného pFi své
Einnosti,

c) postupovat pFi zaFizova’nI' zéleiitostl' plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péél',

d) Fl'dit se pokyny pFI'kazce a jednat v jeho zéjmu,
e) dodriovat zévazné prévnl' pFedpisy, technické normy a vyjédFenI' veFejnopra’vnI'ch

orgénfi a organizacf,
f) bez odkladfl oznémit pFI’kazci ve§keré skuteEnosti, které by mohly vést ke zméné

pokynfi pFI'kazce,
g) poskytovat pFI'kazci ve§keré informace, doklady apod., pl'semnou formou,
h) dba’t pFi poskytovénl' plnénl' die této smlouvy na ochranu iivotnl'ho prostFedI'

a dodriovat platné technické, bezpeEnostnI', zdravotnl', hygienické a jiné pFedpisy,
vEetné pFedpisfi Wkajl’cich se ochrany iivotm’ho prostFedI'.

5. PFI’kaa'k se mflie odchy’llit od pokynfl pFI'kazce, jen je-Ii to nezbytné v zéjmu pFI’kazce,
a pokud nemfiie as obdriet jeho souhIas. V Eédném pFI'padé se v§ak pFI'kaa'k nesml'
0d pokynfl odchf/iit, jestliie je to zakézéno smtouvou nebo pfikazcem.
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Pfikaznl'k 5e zavazuje, ie jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénl'm
pFedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem pFedmétu smlouvy, neposkytne t'r'etl'm
osobém.

XVI.
Sankéni ujednéni

Nepodé-li pFI'kaa'k iédosti o pFislu§na' rozhodnutl' a povolenf nebo nepFedé-Ii pFI’kazci
pfislu§né rozhodnutl’ a povolem’ ve lhfité dle El. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit pFI'kazci smluvnl’ pokutu ve v9§i 0,25 % z celkové Sjednané odmény
za iniem’rrskou Einnost v6. DPH dle El. XIII odst. 1 pl'sm. a) této smlouvy, a to za kaidx'l
i zapoEatf/ den prodlenl'.
Pro pFI'pad prodlenl' se zaplacem’m odmény sjednévajl’ smluvnf strany Grok zprodlenl'
ve v9§i stanovené obéanskoprévnl’mi pFedpisy.
Sjednané smiuvnl' pokuty zaplatl' povinné strana nezévisle na zavinénl’ a na tom, zda
a v jaké v9§i vznikne druhé strané ékoda. Néhradu §kody lze vyméhat samostatné v plné
Wéi vedle smluvnl' pokuty.
Pokud zévazek nékteré ze stran wplWajicf ztéto smlouvy zanikne pFed jeho Fédnym
splnénl'm, nezaniké nérok na smluvnl’ pokutu, pokud vznikl dFI'véjél'm poru§enim
povinnosti.

. Zénik zévazku vyplWajfcfho ztéto smlouvy jeho pozdm'm splnénl'm neznamené zénik
néroku na smluvnl' pokutu za prodlenl' s plném’m.

XVII.
Odvoléni pi‘ikazu

PFI’kazce je oprévnén pFI’kaz odvolat bez udénl' dflvodu. Ustanovenl’ § 2443 obEanského
zékonl'ku, pokud jde o néhradu §kody, se nepouiije v pFI’padé odvolénl' pfi'kazu ze strany
p‘r'l'kazce z dfivodu poru§eni povinnostl' pfi'kazm'ka dle této smlouvy.

. Odvolénl'm pFI'kazu nenl' dotEeno prévo oprévnéné smluvni strany na zaplacenl' smluvnl'
pokuty ani na néhradu ékody vzniklé poruéem’m smlouvy.

EAST D
Spoleéné ustanoveni

XVIII.
Povinnost nahraclit §kodu

Povinnost nahradit ékodu 5e Fidi psfu§ai ustanovenl'mi obEanského zékonl'ku,
nestanovi—Ii smlouva jinak.

Zhotovitel odpovu'dé za §kodu, které objednateli vznikne v dfisledku vadného plnénl', a to
v plném rozsahu. Za ékodu se povaiuje i fljma, které objednateli vznikla tl'm, 2e musel
vynaloiit na'klady v dflsledku poruéenl' povinnostl’ zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen uEinit ve§keré opatFenI' potFebna’ k odvrécenl' ékody nebo k jejl'mu
zml'rnénl'.
Zhotovitel se zavazuje, ie p0 celou dobu plnénl’ svého zévazku z této smlouvy bude ml’t
na vlastm' na'klady sjednéno pojiéténl' odpovédnosti za §kodu zpfisobenou tFetI'm osobém
vyplfwajici zdodévaného pi‘edmétu smlouvy slimitem min. 1mil. KE, smaximélnl’
spolufléastl' max. 10 tis. KE.
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8. Zhotovitel je povinen pFedat objednateli pFi podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
vEetné pFipadnych dodatkfi na pozadované pojisténi nebo certifikét pFisIusné pojist'ovny
prokazujici existenci pojisténi (dobu trvéni pojisténi, jeho rozsah, pojisténé rizika,
pojistné Eéstky, roEni limity a sublimity plneni a vy§i spoluUEasti). Certifikét dle pFedchozi
véty nesmi byt starél' jednoho mésice.

XIX.
Odstoupeni

1. Objednatel je oprévnén odstoupit 0d smiouvy pro jeji podstatné poruéeni druhou smluvni
stranou, pFiEemi podstatnym poruéenim smlouvy se rozumi zejména:
a) neprovedeni dila (jeho Ea’sti) nebo inienyrské Einnosti ve sjednané dobé plnéni,
b) nedodrieni prévnich pFedpis nebo technickych norem, které 5e tykaji provédéni dila,

nebo vykonu inienyrské Einnosti.
2. Objednatel je déle oprévnén 0d této smlouvy odstoupit v téchto pFipadech:

a) bylo-li pFisluénym soudem rozhodnuto 0 tom, ie zhotovitel je v I'Ipadku ve smyslu
zékona E. 182/2006 8b., 0 IZIpadku a zpflsobech jeho Fe§eni (insolvenEnI' zékon),
ve znéni pozdéjéich pFedpisfi (a to bez ohledu na prévni moc tohoto rozhodnuti);

b) podé-Ii zhotovitel sém na sebe insolvenEni névrh.
3. Zhotovitel je oprévnén odstoupit 0d smlouvy pro jeji podstatné poruéeni objednatelem,

pFiEemi podstatnym poru§enim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmeny
objednatelem po druhé vyzvé zhotoviteie k uhrazeni dluzné Eastky, pFiEemz druhé vyzva
nesmi nésledovat drive nez 30 dnfi po doruEeni prvni vyzvy.

4. Pro uEely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbyteEného odkladu“ dle § 2002 obEanského
zékoniku rozumi ,,nejpozdéji do tFi tydnfi“.

XX.
zévéreEné ujednéni

1. Zmenit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatku, které budou vzestupne Eislovény, vyslovne prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsény oprévnénymi zéstupci smiuvnich stran.

2. V pFipadé zéniku zévazku z této smiouvy pFed jeho Fédnym spinénim je zhotovitel
povinen ihned pFedat objednateli nedokonEené dilo vEetné véci, které opatFiI a které jsou
souEastI' dila a uhradit pFI'padné vzniklou skodu.Smluvn1' strany uzavFou dohodu, ve které
upravi vzéjemné préva a povinnosti. Tento odstavec se pFiméFené pouzije ipro zénik
zévazku dle Eésti C této smlouvy pFed Fédnym dokonEenim inzenyrské Einnosti, vykonu
funkce koordinétora bezpeEnosti a ochrany zdravi pFi préci na stavenisti po dobu pFipravy
stavby nebo vykonu autorského dozoru.

3. Zhotovitel nemfize bez souhlasu objednatele postoupit své préva a povinnosti plynouci
z této smlouvy tFeti osobé.

4. Tato smlouva nabyvé piatnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a IZIEinnosti dnem, kdy vyjédFenI' souhlasu s obsahem névrhu smlouvy dojde druhé
smluvni strané, nestanovi-li zékon E 340/2015 Sb. ozvléstnl'ch podminkéch uEinnosti
nekterych smluv, uveFejFIovanI' téchto smluv a o registru smluv (za’Ikon o registru smluv),
ve zneni pozdéjsich pFedpisfi (déle jen ,,zékon o registru smluv‘v‘), jinak. Vtakovém
pFipadé nabyvé smlouva uEinnosti nedive dnem jejiho uveFejnénI' vregistru smluv.
Smluvni strany se dohodly, ie pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveFejnéni
vregistru smluv ve smyslu zékona o registru smluv, provede uveFejnénI' vsouladu
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se zékonem objednatel. Smlouva bude zveFejnéna po anonymizaci provedené v souladu
s platnymi prévnl'mi pFedpisy.

5. Tato smIouva je vyhotovena ve EtyFech stejnopisech s platnostl' originélu podepsany'lch
oprévnény’lmi zéstupci smluvnl'ch stran, pFiEem'Z objednatel obdril' tFi a zhotovitel jedno
vyhotovenl'.

6. Smluvnl’ strany shodné prohla§ujI', ie si smlouvu pFed jejl'm podpisem pFeEetly a 2e byla
uzavFena po vzéjemném projednéni podle jejich pravé a svobodné vflle, urEité, va'iné
a srozumitelné, nikoliv v tl'sni nebo za népadné nevf/hodni/ch podml'nek, 3 ie se dohodly
o celém jejl’m obsahu, coi stvrzujl' svy'rmi podpisy.

7. Osobnl’ fldaje obsaiené vtéto smlouvé budou objednatelem zpracovévény pouze pro
06e plnénl' prév a povinnostl' vyplWajfcfch z této smlouvy; k jinym fiéelfim nebudou tyto
osobnl’ Odaje objednatelem pouiity. Objednatel pi‘i zpracova’vénu’ osobnl'ch I'Jdajfi dodriuje
platné prévnl' pFedpisy. Podrobné informace o ochrané osobnl'ch fldajfi jsou uvedeny na
oficiélnl'ch webch strénkéch objednatele www.muzeumbeskvd.com a
www.hradhukvald .e“.

Ve Frdu-Ml'stku clne fl#//Z¢ Ve Fnidku-Ml'stku dne [7/720‘2/

V souladu se zékonem 320/20015b. V pl.znén|' schvélil(a) .....
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