SMLoUVA o DĺLo
č. zhotovitele:

č. objednatele:

Smluvní strany:
1. Objednatet:
Sídlo:
Zastoupený:

lČo:

DlČ:
Bankovní spojení:

Statutární město Hradecueskoslovenské

4

armády
prof. PharmDr. Alexandŕem
primátorem města
0026881 oc200268810

& partner, s.r.o.

0 Hradec Králové

Hrabáltăń, csc.,

00Praha6-Bubeneč

em, jednatelem
86631
]9, vedená u Městského
soudu

Kontakt:
"-m"il,

uzavírĄíníŽe uvedenĘh9

dne, měsíce a roku podle
ustanovení s 2586 a

občansrv )a*än'iřiăă'.

i"'

zákona č'':x1îSJĹ,îb''
i."tăľi*iuio smlouvu o násl.
oílo (dále jen

Úvodní ustanovení
něné k podpisu'smlo-uvy)
uveden
v souladu obecně

smluvní

2.
3.

év záhlavís

źâr".ii.i právnímistrany

podepsat oË., ääsĺr'otu
to

Zhotovitelproh lašuje, že
má všechnadle
podnĺkatelskátéto
oprávnění potřebná k provedení
díla
smlouvy ,aŽeivdalšímje
oprávněn provést dílo dle
tétouzaví
smlouvyrá
Tato smlouva se
za ÚčelemÚprav
zhotovenĺstřechy,
vytvo řenĺ studie proveditel
a
nostioprav
venkovního obkladu a
hlavníhov
vstupunské
Hradec Králové, ulĺci Českoslove
města502
armády č.p.408,
Králové.

Výsledné dí lo bude slouŽit jako podklad pro navazují cí stupně projektové
dokumentace.

4'

Tato smlouva je uzavřena na základé výsledkŮ zadávací hoŕ í zení nazakázku malé ho
rozsahu sZ MMHl(115952l2021 ze dne 28.06.2021 a rozhodnutí Rady města
Hradec Králové ze dne 17 'o8'2o21, č ' RM/ 20211943.
il.

Předmět smlouvy

1.

Zhotovitel se zavazuje na svů j náklad a nebezpeč í prové st pro objednatele dí lo:

,,Studie proveditelnosti oprav a ú pľ avstřechy, venkovní ho obkladu
a hlavní ho vstupu budovy Magistrátu města Hradec Králové , Č sA4o8"
(dále jen ,,dí lo")

v plné m rozsahu urč ené Zadání m objednatele z č ervna 2021 (pŕ í loha č . 1 Smlouvy)
a nabí dkou zhotovitele ze dne 29'07 '2021č . lD'ĺ 923746 (pří loha č . 2 Smlouvy), které
jsou nedí lnou souč ástí smlouvy, nejsou s ní vš akfyzicky svázány.

2.

Specifikace a rozsah poŽadované ho plnění :

í . č ást - Koncept

dí la - předloŽení návrhů variant řeŠ ení a podání Žádostí o vydání
stanovisek a vyjádření k záměru

2. č ást - č istopis dí la - předání dokonč ené studie vč etně kladných stanovisek a
vyjádření kzáměru pro vš echny varianty a finanč ní ch předpokladů na realizaci a
provoz
Każ dé lč ást bude obsahovat textovou č ást, grafickou ěást a dokladovou č ást.

3.

Zhotovitel se zavazĺ je zabezpeč it na svů j náklad a na své nebezpeč í vŠ echna
souvisejí cí plnění a práce potřebné k vč asné mua řádné mu provedení dí la. Souč ástí
předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blí Že nespecifikované , které jsou vš ak
nezbytné k řádné mu provedení dí la, a o kteých vzhledem ke své kvalifikaci a
zkuš enostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichŽ realizace se nedá dí lo
řádné dokonč it, pří p. uŽí vat. Provedení těchto prací nezvyš uje cenu dí la.

4'

Zhotovitel

5.

Práce nad rozsah dí la dle té to smlouvy (ví cepráce), budou realizovány, jen pokud o
ně bylo po vzájemné dohodě pí semným dodatkem k té to smlouvě dí lo rozš í řeno.

se dále V rámci plnění té to smlouvy zavazuje

spolupracovat s
objednatelem při pří padných navazují cí ch stupní ch projektu formou konzultací , budeli objednatelem osloven.

ilt.

Podklady pro provedení dí la

1.

Podklady pro provedení dí la jsou:

.
.
.
o

Zadání objednatele z č ervna 2021;
Nabí dka zhotovitele ze dne 29.07.2021, č ,' lD1923746
Výkresy ú pravy vstupní č ásti z roku 1995
Zamé ŕ ení objektu z roku 2003 ve formátu pdf

z

ltt

.

Stavebně historický prů zkum objektu č . p. 408, ulice Č eskoslovenské armády v
Hradci Králové z roku 2009

o
o
.
.
o

Expertní zpráva č . 1900 J 391 ze dne 18' 11.2019 ,,Dĺ agnostika keramické ho
obkladu nad vstupní č ástí budovy Magistrátu města Hradce Králové " zpracovaná
Kloknerovým ú stavem, Š olí nova7,166 08 Praha 6 _ Dejvice
PoŽadavky odboru památkové pé č eMagistrátu města Hradec Králové ze dne24'
1' 2020 (dokument se týká venkovní ch obkladŮ)

Dokumentace,,RESTAUROVÁNĺ VNĚJŠ í cHOBKLADÜ _ l. ETAPA: zrulŠ rĚľ
PRoTl SAMoVoLNÉ MU UVoLŇoVÁľ rlĺ ľ unuŠ eruÝcHoBKLADÜ',' ze dne20.
7' 2020 zpracovaná Petrem Miklí č kem
Závazné stanovisko odboru památkové pé č eč .j. MMHKl144942l2020 PPlKad ze
dne 27.8.2020 k zajiš tění vnějš í ch obkladů
Fotodokumentace (ortofoto, fotodokumentace střech
fotografie obkladu za Úŕ ední deskou).

a vstupní č ásti dronem,

2.

Zhotovitel prohlaš uje, Že kopie vš ech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je jiŽ
má ve své m vlastnictví ) nejpozději při podpisu té to smlouvy.

3.

Zhotovitel se zavazuje, Že veš keré podklady pouŽije výhradně pro potřeby plnění té to
smlouvy dí lo. Zhotovitel se zavazuje, Že podklady nepouŽije k Žádným jiným Úč elů m'

Doba plnění

1.

Termí n zahĄení provádění dí la
Zhotovitel zahĄí provádění dí la neprodleně po nabytí Úč innosti smlouvy.
Zhotovitel provede a předá:
1. č ást - Koncept dí la
specifikováno v č l' ll. odst. 2. té to smlouvy) ve lhů tě
nejpozději do 8 měsĺ cŮ od nabytí Úč innosti smlouvy.

č rctopls dí ta
specifikováno v č l. ll. odst. 2' té to smlouvy) ve lhů tě
nejpozději do 11 měsí ců od nabytí Úč innosti smlouvy.

2. ěást

_

2.

Zhotovitel není v prodlení s plnění m té to smlouvy a neodpoví dá za š kody tí mto
způ sobené , pokud neplnění smluvní ch povinností je způ sobeno vyš š ímocí ve smyslu
č l. Vlll. té to smlouvy.

3.

Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání vč asné realizaci dí la, musí
zhotovitel bezzbyteć né ho odkladu pí semně uvědomit objednatele o předpokládané m
zpoŽdění ,jeho pravděpodobné m trvání a pří č ině.
V.

cena za dí lo

1'

Strany se dohodly, Že cena za dí lo č iní :
1.729.000,- Kč (slovy: jedenmilionsedmsetdvacetdevěttisĺ ckorunč eských) bez DPH

DPH 21

%

363.090'- Kč .

celková cenaza dí lo vč . DPH2.o92.090,-Kč

3ltt

ĺ

(slovy: dvami lionydevad

e

sátdvati sí cdevadesátkoru

n

č eských)

Cena za dí lo je ve smlouvě uváděna s DPH a DPH odvede poskytovatel plnění ,
tj. zhotovitel.

2'

Zhotoviteljako plátce DPH připoč í tává k ceněza dí lo daň z přidané hodnoty ve výš i
21 o/ o. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskuteč nění zdanitelné ho plnění , je
zhotovitel oprávněn Úč tovat DPH v procentní sazbě odpoví dají cízákonné ú pravě
ú č innék datu uskuteč nění zdanitelné ho plnění . V pří padě takové změny DPH není
třeba uzaví rat dodatek ke smlouvě, postač uje pí semné oznámení zhotovitele o
takové změně.

3.

Cena za dí lo dohodnutá v č l. V. odst. 1. je cenou Úplnou a koneč nou. Cena zahrnuje
veš keré náklady zhotovitele souvisejí cí s provedení m dí la.

4.

Zvýš ení dohodnuté ceny za dí lo (s výjimkou dle č l. V. odst. 2') je moŽné pouze na
zâkladě pí semné hododatku ke smlouvě podepsané ho zástupci obou smluvní ch
stran.

vt.

Platební podmí nky

1. Cena za

dí lo bude uhrazena na základě 2 faktur vystavených zhotovitelem. Právo
fakturovat cenu za předmět smlouvy zhotoviteli vznikâ v pří padě předmětu plnění dle
č l. ll. odst. 2.:

Koncept dí la - 70 o/ o ceny z předmětu plnění je zhotovitel oprávněn
fakturovat po protokolární m předání a převzetí té to č ásti dí la dle č l. X. odst. 2.

1' č ást -

smlouvy,

ceny z předmětu plnění je zhotovitel oprávněn
fakturovat po protokolárnÍ m předání a převzetí té to č ásti dí la dle č l. X. odst. 2.

2. č ást - Č istopis dí la - 30

%o

smlouvy.

2.

Faktura bude obsahovat č í slofaktury, název dí la nebo jeho č ásti, datum předání
provedených prací objednateli, název, sí dlo, lČ o a DlČ objednatele, název, sí dlo,
lČ o a DlČ zhotovitele, den odeslání faktury, označ ení peněŽní ho ú stavu a ú č tu,na
kteý má být placeno, vyznač ení dne splatnosti, fakturovanou č ástku s DPH a bez
DPH.

3.

Splatnost vš ech faktur je 21 dní od jejich doruč enĺ objednateli.

4'

JestliŽe faktura nebude obsahovat dohodnuté náleŽitosti (pří padně bude obsahovat
chybné Údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktury musí
být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit
novou fakturu se správnými náleŽitostmi. Do doby, neŻ je vystavena nová faktura s
novou lhŮtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placení m pří sluš né faktury.
Splatnost nově vystavené faktury je rovněŽ 21 dnů od její ho doruč ení objednateli.

5.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem Ve smyslu ustanovení Ş 106a zákona č .
23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ,,zâkon o DPH"), je povinen
neprodleně o tomto informovat objednatele.

6.

Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelné ho plnění veden jako nespolehlivý
plátce ve smyslu ustanovení $ 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn č ást ceny
odpoví dají cídani z přidané hodnoty uhradit pří mo na Úč et správce daně v souladu s
ustanovení m $ 109a zákona o DPH. o tuto č ást bude poní Žena cena dí la a zhotovitel
obdrŽí pouze cenu dí la (č ásti dí la) bez DPH.

4ltt

Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně Úč tu zhotovĺ tele, kteý je zveřejněn na
stránkách Č eské daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neproóleně infôrmovat
objednatele.

vil.
Práva a povinnosti stran při provádění dí la
Kontaktní mi osobami zhotovitele, které budou realizovat předmět té to smlouvy jsou

osoby, kteými prokazoval technickou kvalifikaci v zadâvací m ří zení , na lé rloz
základě byla uzavřena tato smlouva:

a)
b)

autorizovaný architekt s č í selnýmoznač ení m A.0:
lng. arch. Jakub Masák, tel.: + 420 233 341 951,
e-mail: recepce@masak-partner.com,
autorizovaný inŽenýr nebo technik pro obor pozemní stavbv:
lng. arch. Jan Brejcha, tel.: + 420233341 gS1,
e-mail: recepce@masak-partner.com

Kontaktní osoba zhotovitele mů Že být změněna pouze ve výjimeč ných pří padech a
pouze s předchozí m souhlasem objednatele. Zhotovitelje v takové m pří padě povinen
prokázat, Že nahrazují cí osoba splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu poŽadované m
odstavcem 4.2.3' výzvy k podání nabí dek na veřejnou zakázku'

2.

Kontaktní mi osobami objednatele pro realizaci té to smlouvy jsou:

Blanka Nováková, tel.: + 420737 262 097, e-mail: novakova@snhk.cz
Petr Lunga , tel.: + 420 725 213 431, e-mail: petr.Lunqa@mmhk.cz
Bc. lvan Huš ek, tel.: + 420 731 131 177, e-mail: lvan.Husek@mmhk.cz

Kontaktní osoba objednatele mů Že být změněna pí semným oznámení m doruč eným
druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku té to změny.

3'

Zhotovitel se zavazuje prové st dí lo s odbornou pé č ía obstarat vš e, co je k provedení
dí la potřeba.

4'

Zhotovitel postupuje při provádění dí la samostatně při respektování zejmé na
stavební ho zákona a jeho prováděcí ch předpisů , právní ch předpisů o bezpeč nosti
práce a
pŕ i stavební ch prací ch, technických norem, vzorových listŮ,
technologií , výrobní ch předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů , poŽadavků
stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatní ch závazných norem a obecně
závazných právní ch předpisů a dle pří kazů objednatele, ustanovení s 2594 zákona
tí m není dotč eno.

5. Dí lo musí

odpoví dat té to smlouvě a dále vš em poŽadavkŮm uvedených
dokumentech, pokynech a pří kazech uvedených v odst. 4. tohoto č lánku smloú vy.

V

6.

objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dí la, a to kdykoliv po celou dobu
provádění dí la' ZjistĹli objednatel, Že zhotovĺ tel poruš uje svou povinnost, mů Že
poŽadovat, aby zhotovitelzajistil nápravu a prováděldí lo řádným způ sobem. Neuč iní li tak zhotovitel anĺ v přiměřené době, mů Že objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li
by postup zhotovitele nepochybně k podstatné mu poruš ení smlouvy.

'

V prů běhu realizace dí la je zhotovitel povinen ú č astnit se konzultač ní ch dnů v sí dle
objednatele, za ú č astizástupců objednatele. Konzultač ní dny se budou konat dle
potřeby, minimálně vš ak jednou měsí č ně, nedohodnou-lĺ se smluvní strany jinak.
První konzultač ní termí n (vstupní jednání ) se bude konat do 15 dnů od Úč innosii té to
smlouvy. Zhotovitel bude v rámci konzultač ní ch dnů konzultovat s objednatelem v
prů běhu zpracování dí la zejmé na technĺ cké řeš ení , navrhované pouŽité materiály a

7
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je povinen připomí nky objednatele do dí la zapracovat
2594 tí m není dotč eno). Dokumentace bude závěreč ně

technologie. Zhotovitel

(ustanovení

$

odkonzultovaná s objednatelem a o tomto projednání bude sepsán zápis.

8.

9.

Zhotovitel zajistí platební styk s veš keými pří padnými poddodavateli a za jejich práci
ponese záruku v plné m rozsahu. Při provádění dí la prostřednictví m poddodavatele
má zhotovitel odpovědnost, jako by dí lo prováděl sám.
Zhotovitel sije vědom, Že je ve smyslu ust. Ş 2 pí sm. e) zákona č .320ĺ 2001 Sb., o
finanč ní kontrole ve veřejné zprávé a o změně někteých zákonů (zákon o finanč ní
kontrole), ve zněn í pozdějš í ch před pisů , povi nen poskytnout subjektů m prováděj í cí m
kontrolu v souvislosti s projektem vš echny nezbytné informace a
audit
spolupů sobit při výkonu finanč ní kontroly.

a

VI I I .

Vyš š ímoc

1. Vyš š ímocí se

pro potřeby té to smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností ,
které nemohly být odvráceny Úč astní ky té to smlouvy, které nebylo moŽné předví dat,
a které nebyly zptisobeny chybou nebo zanedbání m Źádné ze smluvní ch stran, jako
např. války, revoluce, poŽâry, zä plavy, zemětřesení , epidemie nebo dopravní
embarga. Vyš š í mocínení nedostatek Úřední ho povolení anijiný zásah orgánu státní
moci v Č eské republice.

2.

Nastane-li situace vyŠ š moci,
í
uvědomí pří sluš ný ú č astní kté to smlouvy o takové m
stavu, o jeho pří č ině a jeho skonč ení druhé ho Úč astní ka. Zhotovitel je povinen hledat
alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

3.

Trvá-li vyš š ímoc dé le neŽ 1 měsí c a nedohodnou-li se smluvní strany v té to době na
alternativní m řeš ení , má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4' V

takové m přĺ padě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za
sjednanou ú hradu a hledat alternativní řeš ení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

.

tx.

Licenč ní ujednání

1.
2.

3.

Dí lo zpracované zhotovitelem dle té to smlouvy je autorským dí lem podle zâkona č '
12112000 Sb., autorský zákon'
Zhotovitel tí mto uděluje objednateli v souladu s ustanovení m Ş 2358 a násl. zákona
výhradní oprávnění k výkonu práva dĺ lo uŽí t (licenci). Licence je poskytována jako:

a)
b)

výhradní ;

c)

pro Území vš ech zemí světa (celosvětově);

d)
e)

mnoŽstevní rozsah licence není nijak omezen;

na dobu trvánĺ majetkových autorských práv k dÍ lu;

s právem dalš í ho postoupení zí skané ho práva č i udělení podlicence třetí m
osobám, o č emŽ není objednatel zhotovitele povinen informovat.

objednatel jako výhradní nabyvatel licence tí mto nabývá oprávnění ke vš em
v souč asnosti známým způ sobŮm uŽití dí la,a to zejmé na, ale nejenom k oprávnění
pouŽí t dí lo:

a) pro ú č elyvyplývĄí cí z té to smlouvy, zejmé na pro Úč ely poskytnutí dí la
Úč astní ků mvýběrových (zadávací ch) ŕ í zenína zhotovitele navazují cí ch
6l tt

b)'

c)'

projektových dokumentací a na zhotovitele vyprojektovaných č i souvisejí cí ch
staveb;
pro ú č elyoprav, ú prav a změn té to dokumentace a vš ech stupňů navazujÍ cí ch
dokumentace v dalš ĺ ch stupní ch
brojektovycil ooí < umentací , pro Úč ely rozvedení
projektových dokumentací ,
pro Úč ely ú zemní hoŕ í zenía pro vydání ú zemnĺ horozhodnutí , ke stavební mu
Í í zenía pro vydání stavebnÍ ho povolení , pro Úč ely kolaudace;

d) pro

Úč ely dalš í ho rozpracování
autorské ho dozoru;

a

realizování dí la, pro výkon souvisejí cí ho

pro Úč ely realizace, oprav, ú prav, rekonstrukcí a změn souvisejí cí ch staveb, to
vš e vŽdy i prostřednictví m třetí ch osob.
Zhotovitel dále uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejnění m dí la,
ź měnami dí la, jakoŽto s jakýmkoli jelo tvů rč í m
s jakýmikoli Úpravami
s jeho spojení m s jinými dí ly a jeho zaŕ azení m do dí la souborné ho.

e)

4.

i

a

5.

by
Zhotovitel prohlaš uje, Že mu nejsou znâma Žádaná práva třetí ch os9P' která
smlouvě.
v
té
to
uvedené
m
v
rozsahu
mohla být ńa pŕ ekâź kuuŽí vâní dí la objednatele

6.
7.

objednatel není povinen licenci vyuŽí t.

8.

Smluvní strany si ujednávají , Že se licence poskytuje bezú platně.
á a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy
dy se strany v souvislosti s odstoupení m od
ż ů stanedí lo dle té to smlouvy a zhotoviteli
cí č ást.

Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorské mu dí lu dokonč ené mu, tak

i

k jeho jednotlivým č ástem.

x.
Předání a převzetí dí la

1'

předání m. Dí lo
Zâvazekzhotovitele prové st dí lo je splněn jeho řádným dokonč ení m a
převzetí
vykazovat
(č ást dí la) se pokládá za ŕ âdné ukonč ené ,jestliŽe nebude při
Žádné vady a nedodělky.

2. o převzetí dí l

jsou specifikovány v č l' l
předání a převzetí dí la,
ápis bude obsahovat zej
dila ł pří padně jeho č ásti), identifikač ní Údaje o dí le i jeho č ástech, prohláš ení
obdrŽÍ
ob;ednaiele , Ż e dí lo nebo'jeho č ást přejí má, soupis pří loh. Jeden stejnopis
objednatel a jeden zhotovitel.
na CD
Zhotovitel odevzdá vŽdy 2 paré konceptu stupně vč etně elektronické verze
nosič i v jednom vyhotovení '
paré studie
Zhotovitel předloŽí objednateli pro kaŽdou variantu, resp. č ást dí la: 1
konci lhů ty
přejí má' je
lem doloŽen
Vyhotovení '

objednatel se
stran, a to ve

3.

4.

k
o
o
p
p

5. Termí n předání dí la se

povaŽuje
uvedené ho termí nu převzato.

za splněný, pokud dí lo bylo objednatelem

7

ltl

do

6. V

pří padě, Že objednatel odmí tne dí lo (č ást dí la) převzí t, sepí š íobě strany zápis, v
němŽ uvedou svá stanoviska a jejich odŮvodnění a dohodnou náhradní termí n

předání .

7.

Mí stem předání dí la je sí dlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy' Dí lo bude
předáno osobně na odbor vnitřní ch sluŽeb Magistrátu města Hradec Králové .

8.

objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady dí la do 2 měsí ců od protokolární ho
předání a převzetí dí la, ustanovení Ş 2605 odst' 2zákona se nepouŽije.
xt.

odpovědnost za vady dí !a, záruka

1.

Zhotovitel se zavazuje, Že dí lo (veš keré č ásti dí la) bude mí t vlastnosti stanovené
touto smlouvou a její mi pří lohami, a vš emi normami, které se vztahují k materiálů m a
prací m prováděným na základě té to smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé , a dále Že bude
pouŽitelné ke smluvené mu, jinak obvyklé mu ú č elu.

2.

Zhotovitel poskytuje na dí lo (na veš keré č ástidí la) záruku za jakost.Záruč ní doba na
celé dí lo č iní60 měsí ců . Záruč ní doba zač í nábë Žetodedne předání dí la na zé ť rladě
předávací ho protokolu dle č l. X. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka,
odpoví dá zhotovitel i za vady, které dí lo mělo jiŽ v době předání . objednatel je
oprávněn vytknout zhotovitelivadu po celou tuto dobu.

3. objednatel je povinen nahlásit

zhotoviteli zjiš těné vady pí semně (reklamač ní
protokol). Pokud bude objednatel poŽadovat odstranění vady zhotovitelem,
se zhotovitel započ í ts odstraňování m nahláš ených vad bez zbyteć né ho odkladu a
bez zbyteč né hoodkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady dí la nejpozději do 14 dnů od
jejich nahláš ení .

4. V pří padě, Že objednatel bude poŽadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel
nezač ne s odstraňování m nahláš ených vad bez zbyteć né ho odkladu, nebo tyto
nejpozději ve lhů tě dle odst. 3. tohoto č lánku neodstraní , je objednatel oprávněn
odstranit tyto vady sám nebo prostřednictví m třetí ch osob, a to na náklady
zhotovitele.

xil.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následují cí ch pří padech:
a) v pří padě prodlení s dokonč ení m a předání m dí la v termí nech uvedených v č l. lV.

odst. 1. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výš i
5.000,- Kč , za kaŽdý i započ atý den prodlení ,

b) v pří padě, Že zhotovitel

nedodrŽí termí n odstranění vad a nedodělků dohodnutý v
zápise o předání dí la, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výš i 1.000
Kč , za kaŽdou vadu nebo nedodělek a den prodlení . Stejnou pokutu se zavazuje
zhotovitel zaplatit za nedodž ení termí nu odstranění vad zjiš těných v době, kdy
zhotovitel odpoví dá za vady,

c) v

pří padě, Že se zhotovitel nedostaví na předem sjednanou schů zku č i jednání ,
přestoŽe bylobjednatelem k Úč asti vyzván, popř. se na výzvu objednatele nedostaví
ke konzultací m, je objednatel oprávněn poŽadovat, aby zhotovitel uhradil smluvní
pokutu ve výš i 10.000 Kč zakaŽdé takové jednotlivé poruš ení smlouvy.

8/ lt

3
4.
5.
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objednatel

zhotoviteli
za ł \ dZQ! l započ atý
Smluvní stranv Drohlaěl lií Ş ^
den prodlenĺ .
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sjednaná
výš e smluvní ch pokut je
přiměřen ávýznamu
Sĺ nluvní pokuta bude
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xilt.
ostatní ustanovení
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závazné normy, technické
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Závěľ eč náustanovení
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2

odstoupení od smlouvy
se nedotýká nároku
na smluvní pokutu.
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r
3.

Smluvní strany prohlaš ují , Že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č ,' 34012015 Sb.,
o zvláš tní ch podmí nkách ú č innostiněkteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zâkon o registru smluv), a objednatelje dle $ 2 cit. zákona subjektem,
jehoŽ smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictví m registru smluv.

4.

Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvní ch stran a ú č innostinabývá
dnem uveřejnění v registru smluv.

5.

Smluvní strany sjednávají , Že měnit nebo doplňovat text smlouvy je moŽné pouze
formou pí semných dodatků podepsaných oběma smluvní mi stranami. MoŽnost měnit
smlouvu jinou formou smluvní strany vyluč ují .

6.

Zhotovitel potvrzuje, Že poskytnuté osobní Údaje uvedené v té to smlouvě jsou přesné
a Že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobní ch Údajů . Zhotovitel bere na vědomí , Že
objednatelje oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní ú daje uvedené v té to smlouvě
za podmí nek dle zákona č ' 11012019 Sb., o zpracování osobní ch ú dajů .

7

.

Zhotovitel prohlaš uje, Že souhlasí s uveřejnění m té to smlouvy v plné m znění (vč etně
vš ech pří loh).

Smluvní strany prohlaš ují , Že smlouva
Žâdná obchodní tajemství a
zhotovitel souhlasí s uveřejnění m smlouvy (vč . metadat) bez stanovení jakýchkoliv
dalš í ch podmí nek.

8.

Dle $ 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádné mu uveřejnění smlouvy třeba, aby
byla uveřejněna způ sobem tam stanoveným, a to vč etně vyplnění metadat. Smluvní
strany se dohodly, Že uveřejní metadata v ní Že uvedené m rozsahu a prohlaš ují ,Že
uvedený rozsah metadat:
identifikace smluvní ch stran

1. smluvní strana -

2. smluvní strana -

Statutární město Hradec Králové
Č eskoslovenské armády 408, 5o2 oo Hradec Králové
lČ o: ooz 68 81o
lD datové schránky: bebb2in
Masák & Partner, s.r.o.
Rooseveltova 575ĺ 39,'160 00 Praha 6
lČ or 27086631
lD datové schránky: p69kehx

vymezení předmětu smlouvy:
smlouva o dí lo - Studie proveditelnostioprav a ú prav střechy, venkovní ho obkladu
a hlavní ho vstupu budovy Magistrátu města Hradec Králové , Č sn ł oe

- cena:
1'729.000,- Kč bez DPH
2.092.090,- vč . DPH
- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou
za správný, ú plný a v tomto
poŽadavků m zákona o registru smluv.

povaŽují

9.

znění plně odpoví dají cí a vyhovují cí

Strany prohlaš ují ,Že ke dni podpisu smlouvy mají vš echny dokumenty (pří p. kopie
dokumentů ), které jsou označ eny jako pří lohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom
vyhotovení .

10. Smlouva je vyhotovena Ve 4 stejnopisech,

stejnopisy.
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z nichŽ objednatel obdrŽí 2 azhotovitel 2

1í'Smluvnístrany prohlašují, Že
tato smlouva byla uzavřena
na základě váŽné apodmínek,
svobodné vůte obou
.liun,
Že smlouvě

.nikoliv í tĹni-ei .á
''plou'uo.ĺu.ňre''l
ř cnapoú
jqĺ

"ŕ.'"' ,

nap"oiţ''iăřynoonlr.na

což stvrzujĺ svyńl podpisy.

Přílohy fisou nedílnou součástí
smlouvy, ale nejsou s ní fyzicky
svázány):Zadáníobjednatele
1.
z č,ervna 2021
2. Nabídka zhotovitele ze dne 2g.o7.2021,
č,. l}192g746
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