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Touto smíowou se Zhotovím! zavazuje !( provedení díla & abjednatei se zavazuíe k zapšacenš ceny za
jeho provedení.

!. SMLUVNÍ STRANY

1.1, Objednatel: Páč-sto Příbram

Sídlo:
Tyršova 108, 281 01 Příbram

Statutární záampce: ing. Jindřich Vařeka, starosta

Kč: 00243132

DžC: 329033132

Bankovní spojení: Česká oňteina a. s

frau: *
Za finanční plnění odpovídá:. vana Zelenková

Za věcné pšněnš odpovídá: Ing, Miian Štufka

Za věmý obsah smlouvy odpovídá: Mgr. Radka Škubaiova'
Za obsahovou & technickau specšňkaa' plnění devídá: ing. Eva černá

a

_

1.2. Zhotovitel: Hříště hrou s.r.a.

Sídíoimísto podnikání: Sobotecká 810, 511 01 Tumou

Sžatutámí zástupce: ing. Tomáš Tomsa, jednateš

IČ:_ 0357303

mc;
CZD3GFBG73

Bankavní spoganí: ČSOB a.s. '

čislem: F
Zapsaný :; Kraiského snudu u Hr. lové, Gddíi C, vložka 34550

(dále jen „zhotovítem

Zástupci obou stran uvadeni \: odst. 1.1. a 3.2. prohlašuji, že podia zákanai stanov, spaíečenské
smiouvy nebo-jiného obdubného předpisu isou oprávněni tuto smiouvu manage—až a k piatnosti smlouvy
není křeha podpisu jiné osoby.

1.3 Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věoech smluvních:

. Objednatel: Ing. Jindřich Vařeka, starosta

. Zhožovitei: Ing. Tomáš Terasa, jedněm!

Ve věcech odborných:

: Po dobu dadávky bude objednatele na stavbě zastupovat; řng. Milan Šimka a ing. Eva Čemá?
kteří jsou omáměni ke všem úkonům iýkajíbím se pinénř smiouvy, vyjma změny či daplněnš
této smlouvy 0 duo. Zástupci objednatete kontrolují kvaišžu prováděných mací, isou povinni &
oprávněni ověřit, zda zhotoviteiem uyúčtované práCe odpovídaií skutečně provedeným
dohudnutým dadávkám & výkonům. Jsou dáíe oprávněni řešši “technické prablémy & předběžné
projednávat změny a dopiňky dňa, provedení dodatečným zkoušek nebo ověření. odstraněni
nebo náhrady prací, které nejsou \: souřadu s podmínkami “smiuwy. Uvedené osoby nejsou
technickým dozerem ve smyslu stavebního záknna.

%- Zástupcem Zhotovitele na siavbé je; Jakub Dohnal, který je pwéřen řízením stavebních pfací,
koardinací subdodavateiů s řešením všach prabšémů. souvisejících s realizací díra,



n. PŘEDMĚT oíLA

2.1. Předmětem díle je realizace zakázky „Dětské hřiště s vodními prvky v areálu Nového rybníka“, na
pozemku parc. č. 4212í2, ku. Příbram, jejíž hlavní součástí je dodávka a montáž vodních herních prvků,
výkopové práce, betonáže“ patek k připevnění hemich prvků a laviček, reelízeoe vodní nádrže a rozvodů
vody v rámci hříště pod herními pwky, realizace drenáže pro odvod odpadní vody a veškene stavebni
přípomooe nutné k bezvadněmu provedení díla v rozsahu o podobě specifikované v cenově. nabídce ze
dne 24.01.2017 (dále ion „nabídka“), která tvoří přílohu či této smlouvy o dílo. Součástí díla je rovněž
vypracování & předání provozruího řádu hřiště & plánu údržby použitých zařízeních. Provozní řád hřiště
a plán údržby použitých zařízení předá zhotovitel objednateli ve dvou vyhotoveních ato nejpozději ke
dni odevzdání a převzetí dokončeného díla,

Předmětem plnění je tedy zhotovení díle dle nabídky, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů
a zařízení v ní uvedené,

Součástí předmětu díla iso-u i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídce, nicméně
žejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby jej bylo možné bezpečné užívat.

2.2. Sjednané dilo bude provedeno v souladu s cpeme závaznými předpisy. Z hlediska technického &
technologického síednávaji se jako závame' technické a technologické předpisy a normy týkeiící se
piováděni prací a použitým materiálů a animální pokyny výrobců dodaným materiálů a zařízení pro
inotaíaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí
zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve .2 vyhotoveních nejpozději ke dni
odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akoe.

2.3. “Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovemí uvedená v akceptované nabídce
zhotovitele isou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví linek,

2.4. Dojde-ti při realizaci dila k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díle
vyplývajícím z podmínek při provádění díla. neboz odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen
provést soupis těchto ziněn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit jej podle
jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v oeníkách URS v aktuální
cenove urovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli
& odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě“ (shnmjící jednotlivé zadávací listy
s oceněním), v němž bude řešena zmene ceny, případněi terminu dokončení. Zástupcem objednatele
(případně i TDS) odsouhlaseno zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli !( realizaci těmto
změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, žepráoe & dodávky iím realizované
byly v miedmětu díla a v Jeho ceně zahrnuty. Více-práce voojemu do 10 % ceny díla nezepřičíňuji
prodlwžeoi terminu provádění dila.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dila, že mu jsou
známy veškeré technicke, kvalitativní at line podmínky nezbytné k realized díla, a že k provedení má
potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zaíistí osobami odbomě způsobílými.

m. čas noční

3.1. Zhotovitel ee zavazuje provést a předat předmět díle dle čl. ll v době:

zahájení prací dokončení prací (řádné dokončení a

_ předáni díla dle čl. 7.13

. do 7 dnů do 2 měsíců od zahájení prací

vše počítáno ode dne obdržení písemně výzvy objednatele k zahájení provádění díla. V případě, že
obiednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 30062017, budou jak
obiednetel, tek zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezakládá nárok
zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli
jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část dite
bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu taková části
ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se
v důsledku takovych preci zvýší hodnota majetku objednatele, Bude však oprávněn odmontovat a
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odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontovat, & to

v případě. že se tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

3.2. Nezaha'jHí zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povětmostni vlivy, s nimiž se v době realizace dila nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení
termínu dokončení díle, jen pokud dojde v tomto směru k dohodě mezi oběma smluvními stranami.

3,4. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací přesehujícímu souvisle 7 dní, posunuje se
termín dokončení díla o dobu prodlení a 1 týden.

3.5, Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádně a včasně součinnosti objednatele dohodmzte
v-těto smlouvě. Zahájení provádění preci je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a
všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení provádění
stavebních prací zapotřebí, Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel.
v prodlení s plněním závazku provest dílo a konečný termín provedeni díle se o tuto dobu pfodlužuje.

3.6. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržovanl technologiclých postupů, bude na nezbytně
dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve
stavebním deníku je oprávněn provest zástupce objednatele čí technický dozor stavebníka, O dobu
takového přerušeni se pak prodlouží termín dokončení díla.

33. Objednatel je oprávněn provádění díle kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením
zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku, 0 dobu takoveho přenáení
se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušeni provádění díle bylo vyvoláno faktem,
že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky
objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění pred do doby zjednání nápravy ze

strany zhotovitele neprodlouží.

tv. CENA ZA oíLo

41. Cena dílaje stanoveno v souladu se zákonem o cenách &. 52611990 Sb. Cena díla je stanovena
na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotková ceny

uvedené v nabídce jsou pevně a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení
díla vrozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které
v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. tl této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo.
Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2, Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 5231990 Sb„ ve znění pozdějších předpisů,
dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 922 383,00 Kč bez DPH

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

43. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o
horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele jeji zvýšení.
V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění
díle dojde ke zjištění, že některé pfáoe a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díle dodány

v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv.
uzenépráce). V ostatním případech může být cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. změněna peníze
písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaněho dodatku ke smlouvě. Součásti ceny díla jei
odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4; Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném dite až
do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díle, Vlastníkem díla je po celou
dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována
nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpocet díla
a jemu odpovídající fakturace zhotoviteleí
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v. ZPÚSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedeno práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelem

písemně potvaeného & odsouhlaseněho soupisu řádně provedených prací a dodávek

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající
daňovému dokladu podle ptatných právních předpisů (zeiměna zákon o dani z přidané— hodnoty, ve znění

pozdějším předpisů).

Faktum musí zefméne obsahovat:

pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČ, DlČ

DIC plátce

předmět prací a den plnění

den odeslání faktury a datum její splatnosti

označení banky a číslo účtu, na který má být splacena

celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitostí je faktura neplatná.

5.3. Součástí každe faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetne cen za jednotlivě

položky, včlenění a cenách die nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být

podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo

přímo ohlednetelem.

5.4. Nedojde—ti mezi oběma stranami kdohodě při odsouhlasení množství nebo dmhu provedených
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura

zhotovitele obsahovat i neodsomlasene práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se

kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkově sankce,

vyplývající ; peněžítěho- dluhu objednatele. '

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtoval cenu díla v souladu 9 či, 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla.

Zbylých 10 % celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném

dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků ajeho předání a převzetí obíednatelem. v případě,

že dílo dle této smlouvy bude obiedrrateíem ýevzato s vadami nebo nedodělky, bude zhotovitel

oprávněn zbylým deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla :

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7, Splatnost fakult" je dohodnuta do 30 dnů po jeíšch obdržení objednatelem. V případě nedodfžení

termínu splatností faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu oblednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak,

jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazoval a považují se za

součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. V případě, že dolde K přerušení prací vinou objednatele nebo v důsledku rozhodnutí oprávněným

orgánů státní správy na více než 5 měsíců a v této době dojde ke zvýšení cen materiálových a jiných

vstupů o více než 5 % (podle pramene ceníku URS), povýší se cena doposud nerealizovaných částí díla

o předmětný cenový rozdíl. Jako výchozí stav je určena úroveň cen (platného ceníku URS) ke dni

přemšení provádění díla.

5.10. Smluvní strany se dále dohodly. že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. & 1063 zákona

o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného

zákonného ustanoveni bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnmo, že není nespolehlivým

plátcem deně), bude oblednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající

daní zpřídeně hodnoty, přímo na účet splavce daně. Poukázáním příslušně částky na účet správce

daně se v dané částí bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

vt. ZPÚSOB Pnovioěuí DÍLA
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6.1. Zhotovitel je povinen proyěsl dílo vsouladu se zpracovanou projektovou dokumentaci, touto
smlouvou, veškerými platnými GSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy.
které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných
zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisů. Pokud
porušením uvedených předpisů vznikne iakákolív škoda, nese veškerá vzniklé náklady zhotovitel.
vpřípadě, že zhotovitel nebude přes písemně upozornění obiednateie dle odst. 6.2. provádět dílo
vsouladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady
zhotovitele provést jiným dodavatelem, & to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul

zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních- Zjisti—li objednatel, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje
jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vznikle takovou jeho činnosti a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani
v přiměřeně lhůtě mu k tomu poskytnuté & postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení
smlouvy, je objednatel oqávněn odstoupit od smloug, Vtomlo případě je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli řádně provedené a_objednatelem odsouhlaseně prace a zároveňie oprávněn uplatnit smluvní

pokutu dle odst 10.4. této smlouvy.

6,3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí

zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-lí by nahrazováním skoda objednateli, hradí zhotovitel
ijí

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo
nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se
tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6,5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky,
majícími odpovídajicí odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6, Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště

zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu,

G_í'. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany-zdraví

při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienickým

předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit

s riziky BOZP na pracovišti & provozně bezpečnostními předpisy.

6.8, Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případně subdodavatelskě práce a nese za ně
zámku v plném rozsahu dle drinků Vlll, lX, X.

59 Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do

dne předání stavby, jdou k tíží zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby devším, na stavbě zúčastněným
osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i

škod vizniklých např, nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých
komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě ne.—zúčastněným
osobám Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění dila dle této smlouvy bude pojištěn pro případ

vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny

díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude

odednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6,11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předáni díla stavební deník

(SE)) o pracích, která provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodně pro plnění smlouvy

včetně víceprací,

6.12. apisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány

stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost,
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[ zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve 39 bude objednatel posuzovat měsíční soupisy
' provedených prací,

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze
určený zástupce objednatele & zhotovitele, TDS, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a
příslušné oprávněné orgány státní Správy.

6,14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li
objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15
pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí .

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:

. název, sídlo, lČ, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD

. přehled všech provedených zkoušek jakosti

- seznam dokumentace stavby včetně veškerým změn a doplňků

. seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se
zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytim, V případě, že se
objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve
objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou
fomrou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je
povinen na žádost objednatele dotyčné práoe na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací
svolává objednatel kontrolní dny, která se budou konat dle potřeby.

5.1? Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na
nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodně řešení v projektové
dokumentaci apod.). Bude—lí přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle

svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla ztohoto titulu vznikiě Nesplni-li zhotovitel svoji

upozorňovaci povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen ph odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo

řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen
staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel

oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat

staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny

proti projektová dokumentaci či jiným předpisům (viz odst 8.1 .). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí

zato, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý

?. hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání
objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný

s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně

navrženým & sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má
právo na úhradu veškerých zbytečné vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil,

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti krádežím.

6.22, Odvoz a uložení suti, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla

v rozsahu dle přílohy č.1. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doloženi uvedených

materiálů zivotovitei předá doklady o uložení suti, výkopku a vybouraných hmot korespondujících

s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu, nebo objednateli.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, t.j. prostor určený PD pro stavbu a zařízení

staveniště, prosto práv třetí osoby, která by bránily provádění dila, nejpozději do zahájení prací (viz či.

3.1., pokud se strany nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní

směrově a výškové body a to až do doby předání díla objednateli, Zhotovitel zajistí i podrobně vytýčení
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iednotíívých objektů a odpovídá za jeho správnost, Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení

v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel % obfednatel budou reapektovat

rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitei si zajistí vpřípadě potřeby na vlastní náklady staveníštní přípojku El, vodovodu a

kanalizace včetně připojovacích míst určených správci sítí, '

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřeínýdt ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných

komunikací zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

627, Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní

mačky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel.

Zhotovitel dále odpovídá iza umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s

průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povoiení a rozhodnutí vztahující se k dopravne

inženýrským opatřením zajistili—e zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen

průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o

odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných

škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebojiným způsobem).

Nebude—lí vdobe přejímacího řízení na staveništi pořádek & nebude-ii uspořádán zbývající materiál,

vyměňuje si objednatel právo nezahájít přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

8,29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu

tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do

původního stavu. Náklady na vybudování, udržování & odktizení zařízení staveniště a deponie materiálu

jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikaw jen v souladu s platnými předpisy. Pokud

vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

5.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních

předpisů (předpisy k ochraně íídského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si přístušná povolení

k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí, Náklady na tato opatření

nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou híoubenv, pro zabezpečení

provozu a přístupu do existujícím objektů (pro pěší i techniku),

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díle do užívání, zajistí si zhotovitel na

své nákiady vytýčení všech inženýrským sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel

bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerým“ sítí. V případě jejich

poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání

dila objednateli) opraví zhotovitel takové inž. sítě na vtastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich

opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným

zástupcem dotčené inženýrské sítě,

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolatých osob a učinit veškerá

opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí presnosti, nadměrným hlukem

či mečišt'ova'ním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo

provozem stavebních mechanizmů.

6.35. Zhotovitel se seznámit s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení

díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a

objemu prací.

636. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony. které patří k plnému dokončení díla

tak. aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a toi

když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo latích přílohách.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by
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zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. Vtěchto případem ie však povinen

prošednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, & to až do dobyjeho předání objednateli

po řádném dokončení díla.

vn. PŘEVZETÍ DÍLA “

7.1 Zhotovitel Splní svou pevínnost provést dílo jeho řádnvm' a úplnym' dokončením a předáním

předmětu díla dle článku Il. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad &

nedodélků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů Podmínkou

řádného dokončení díla a lého předání objednateli je ze strany zhotovitelei předání všech listin, které

se k dílu vztahují, jakojsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití , dokumentace

skutečného provedení díla a další dokumenty, zíejíohž povahy vyplývá, že se vztehuíí k dílu nebo

některé jeho částí, případné dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část nmžno

řádné užívat v souladu s právními předpisy (případné jsou podmínkou vydáni kolaudačního souhlasu

nebo rozhodnutí. a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkousek povežuie se provedení díla za

dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úSpéšně provedeny a doloženy příslušnými

doklady.

?.3. !( převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před

termínem zaháiení předání díla. Obíednatel zahájí převzetí díle do ? dnů od termínu nalezeného

zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přefímecího řízení. je—lí termín navržení!

zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání dila.

7.4. () předání a převzelí díle bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě. že

obífednatel převezme dílo s vadami & nedodélkyr bude obsahem protokolu i swpis takových vad a

nedodélků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude — li takový termín dohodnut, bude zhotovitel

povinen odstranit je do 301% dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje

oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které “se ne díle vyskytnou po dom

odstraňování vad a nedodélků, zjištěným pří předání díla —- o takových vadách se má zato, žejde o

vady, zjištěné při předání díla

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady a nedodéíky. Může tak učinit v případě, že se

bude jednat o drobné vady a nedodélky. Toto rozhodnutí je na vůli obiednetele,

vlil. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vedy, iestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy ledy

zeiména kvalitativním podmínkám stanoveným vpředanýon podkladech, platným ČSN, příslušným

stavebně-technickým předpisům, případné pokynům výrobců dodaným zařízení a materiálů pro jeiíoh

instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k (vletu1 pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá

vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodnýoh očekávání obíednatete.

ix. ZÁRUKA

9.1. Záruční lhůta pro. oplaméni nároků ze zavad vzniklých při provozu dříaje mezi smluvními stranami

dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně

odstranění poslední vady a posledního nedostatku zíišténýoh při předání díla). Po tuto dobu odpovídá

zhotovitel za vody, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby

objednatele buď odstraní bezplatné na vlastní náklady nebo za ně uhradí objednateli náhradu \: níže
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' popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební
' činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyýma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a

poruchami inženýrských sítí neswvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak
nesprávným užíváním díla U specifických částí díla, lderé lze samostatně ítmkčně oddělit, se strany
mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím motokolo), že záruka za takové části díla se
neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek
s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí dila i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového
zařízení.

9.2, Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým
poškozením či neodbornou manipulací & péči a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Ohledne/tel je povinen vady písemně reklamovat o zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím
zjištění. V reklamací musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamací
obiednatel může uvést své požadavky, iai—tým způsobem vadu odstranil nebo zde požaduje tínančni
náhradu. Volba plněníje v tomto směru sjednána ve proepědl objednatele s tím, že případná finanční
náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění
takové vady, včetně případných souviseiících nákladů.

9.4. Zhotovitel ie povinen odstranit jím uznané reldamované vedy v případě, že ze strany oblednatele
není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 93.. neprodleně po jejich oznámení, přípamě
v lenním, který bude obíednatel požadovat v omámení reklamace Objednatel má i přes sjednanou
smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné
nemotosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované-vady nese
zhotovitel i ve spon-lých případem až do případného rozhodnutí soudu.

El, 5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem
v poslední den zamění lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-ll zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlowy, je
objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodálek na náklady zhotovitele sám nebo
prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vedy související náklady
uhradí objednateli zhotovitel. v případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na
nemam ve výši stanovene dle aktuálního ceníku stavebních prací URS.

er. Ohlednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo “v době jeho předání a
které nebyly uvedeny v protokolu o předání dila.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit l vody a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním
řízení & uvedeni díla do trvalého provozu, pokud taková řízení proběhne.

x ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1, Dojde—li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je otáednatel povinen zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 02 % dlužné částky za každý den prodlení

102. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel
objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den
prodlení.

10.3 Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce,_ je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní
pokutu ve výši 5 % ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení-,

10.4 Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se
zjistí, že dílo není podle podminek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo
vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady
s tím vzniklé a smluvní pokuto ve výši 5000.00 Kč

- 9
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xf 10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a neda-delky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo
,: jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši

fl 1 .thtwíl Kč za každý nedodělek či vadu & den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu
__,f ušlého zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího
oprávněn o tuto částku snížil proplaceni faktury (dílčí faldury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní,
oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

xi. PODSTATNÉ PORUŠENÍ snLouvv

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejíchž neplnění opravňuje
druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

o provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy

o provedení díla v kvalitě odpovidajici předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.)_

. provedení dílo v dohodnutém termínu

. provedeni dila za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

. placení ceny díla objednatelem ve výši & termínech stanovených touto smlouvou.
11.2 Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu
nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to voena'ch stanovených touto
smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy
dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě-, že mu nebude
poskytnul limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje

uhracňt zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací dila ke dni
odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast vpřípadnérn zadávacím nebo
výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele

objednatelem,

11-4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo
zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetková sankce vůči
objednateli.

xv. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem & zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými
očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo Jedna strana se vyjádří k návmu dodatku strany druhe do

pěti dnů ode dne doměení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.2. Nestanou-lí u některéze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy„ je dotčená strona
povinne toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolal jednání zástupců oprávněných

lt podpisu Smlouvy.

12.3. Práva a závazky. které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné

právní nástupce.

12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti :: této Smlouvy vyplývající na jinou stranu.
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze
s písemným souhlasem objednatele.

12.5. Vstup na staveniště maji povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele & jeho

subdodavatelů pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních
orgánů, pozvaní učasmícl jednání a určení pracovníci objednatele Projektant v rámci “autorském

dozoru 3 uživatel jen s vědomím objednatele.
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12.6, Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vest při jeho činnosti na

pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které

při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohroženi

bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo

jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit

12.8. Zhotovitel se zavazuje. že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a |

výrobky certifikované v CR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12. 9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu

v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.10. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech,. z rúchž každý má platnost onginálu a každá

ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.11. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, “se řídí příslušnými ustanoveními Občanského

zákoníku.

12,12. Zhotovitel bere na vědomí, že město Příbram je povinno na žádost třetí osoby poskytovat

infomace v souladu se zákonem o. 10611999 Sb. & souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v

této smlouvě a z této smlouvy vyplývající byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně

požádají , Smluvní strany prohlašují , že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou

související nepovažují za obdmdní tajemstvi ve smyslu % 504 zákona č, 8953012 Sb„ občanského

zákoníku. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené

objednatelem & byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona

3409015 Sb. v registru smluv.

12.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně & vážné, že jim nejsou známy

jakékoliv skutečnosti, které by její uzavřeni vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí,

že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí : vědomě jimi udanýoh nepravdivých údajů.

12.14. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

12.15. Připadne rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit

cestou dohody. Nedojde—li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu

občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi

smluvními stranami je místně & věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných

právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 9911963 Sb. v platném znění).

12.16. Kpíalnosti této smlouvy všema jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší

ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.117. Pokud by se stala ustanoveni této smlouvy neplatnými, a to zjakénokoliv důvodu, nebude tím

dotčena platnost smlouvy jako celku :; přihlédnutím k ostatním ustanovením, Smluvní strany se

zavazuji, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou nahradni ustanovení, která budou těmto

oeplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a

právního účelu minulé dohody.

12,18. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

Příloha č. l — cenová nabídka zhotovitele

Příloha č 2 — pojistná smlouva (dle čl. 8.10)
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Příloha č.1 — Cenová nabídka zhotovitele
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POJISTNA SMLOUVA

č. 2738316301

Pojistitel:

UNlQA pojišťovna- a.s.

Evropská 136

160 12 Praha s

IČ: 49240480

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze. oddíl B, vložka 2012.

Pojístnik:

Hřiště hrou s.r.o.
3255:

Sobotecká 810

511 01“ Turnov

IČ: oasrsors
f:"-

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34550,

Pojištěný:

Hřiště hrou s.r.o.
„;Í'

Sobota-oka 810

511 01 Turnov
fifě

to; ossrsors
;

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34550. ;!

Oprávněná osoba:

Hřiště hrou s.r.o.

Sobotecká 810

511 01 Turnov

IČ: 03673073

Í.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34550.

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění majetku a odpovědnosti.

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek -— obecná čast UCZJM se ujednává, že '

pojištěni vznik-á dnem uvedeným v této pojistné smlouve.

i

UNIQA pojišl'ovna, BLX,

Evropska" rss, 160 12 Praha 6 _

Telefon: 41420590 lZO'GEG. mao-225 393 111 St 1 ( |“ 5

333355; 393 7“ Pojistná ;Ínnlšuvgs. Š'Ěsšwsoi

zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
.

www.uníqacz

___—___
—



Je-íi pojistná smlouve uzavírána po datu počátku pojištěni, pojištění vznika pouze tehdy, pokud pojistník

podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů od podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět

pojistiteli.

Počátek pojištění: 10. 3, 2015

Konec pojištění: 10. 3. 2016 s automatickým prodiužovénim

Pojistné období: 1 rok

Misto pojištění: Sobotecká 810, 511 01 Turnov (kód adresy 21586721)

Sjedn'anji rozsah pojištěni (pojistná nebezpečí) a předměty pojištěni:

" Základní životní nebezpečí - v rozsahu či. 1, odst. 1, ve? uczržiwm

1. Soubor vlastního & po právu užívaného provdané-technického zařízení

pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč

200000,— nová cena 5.000.:

Pojištění odpovědnosti

Pojíšténé předměty podnikání: dte výpisů : obchodního rejstříku a 2 živnostenského rejstříku

pojištěného. které jsou nedílnou součástí“ pojistné smlouvyt s výjimkou činnosti;

: Poradenská a konZulteční činnost, zpracování odborných studií a „posudků

» Testování, měření-„ analýzy a kontroly

. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kreslili—ské práce i:

Zákiadní pojištění — v rozsahu či. 3 Doplňkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti

podnikatele a právnické osoby UCZIOdp-Pítťi (dále jen „UCZíOdp-P!14“) ;;;

Limit pinení v Kč 201300300.-

Spoiuučest v Kč 5.000;
.;

Uzemní ptam-ost Česká repubiika ;

Příjmy. které jsou předmětem dané !

z příjmu, respektivepředpokiádené Š

na rok 2015 v Kč 20,DO0.0GG.—

Roční pojistné v Kč 12.842: :?

Další pojištěná riZika a nebezpečí (dodatková pojištění.) - v rozsahu či. 4 UCZIOdp-PIM ;

Odpovědnost za finanční škodu (04) Í

Subiimit pinéní v Kč 100.000,-

Spoluúčest v Kč 5.000; Í

Uzemni pietnost Česká republika :

Roční pojistné v Kč 630: i

i

.UNíQA pojišťovna, ais.
!

ron“ ití;Mna i
Báře-* .“ --* St 2( Ik :: i

„Fg-49334283; 393 ?" Poj ísiná ;ĚFZWBCÉ. šm738Š153ů1 .

Zapsána-o Městského soudu v Praze, ošidil“ B, viožka 2012.
-

www.umqaxz
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Ceikové roční pojistné

Živolní pojištění: 662.- Kč

Odpovědnost za škodu: 13.4?2,— Kč“

S otočná & závěrečné ustanovení

Roční pojistné: 14434.- Kč

Způsob piacaní: potoletně (přirážka 3%)

Splátka pojistného: 7279,- Kč

Splatnost pojistného: 10.3.: 50.9. den a měsíc běžného roku.

Pojístník bere na vědomí, že pojistitel může upravit vyší pojistného v důsledku elektronickeho zpracování „f

dat až o 1%, aniž by to bylo považováno za protinávrh podle či. 4, odst. 4.3 VPP UCZH—í. ::

Pojistné bude piece-no na účet pojistiteíe. 5?

Peněžní ústav: Rei'fteisenbenkas., Hvězdova 1716f2b, 140 78 Praha 4 _i

Čisio účtu: 1071001005

Kod banky: 5500

Konstantní symbol: 3558

Varíabiiní symbol: 27383i6301

Za termín úhrady se považuje den, kdy byte částka připsána na účet pojistiíeíe.

Makléřská doložka

Pojištěný pověřil mekléřskou společnost TOP SERVIS pojištění, s.r.o. vedenim (řízením) & spravováním :

jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této smlouvy, bude prováděn výhradně

prostřednictvím tohoto zplnomocněného makléře, který je oprávněn přijímat smluv-né závaaná opatření,

prohlášení a rozhodnutí smluvních partnerů. :

Způsob likvidace pojistných událostí: '

V případě vzniku pojistné události se neprodtené obratte na našeho prodejního poradce (makléře), který i

s Vámi pojištěni sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. nebo na bezplatnou (

telefonní linku 800 120“ 020. Při každém jednání uvedte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň !

variabilním symbolem. i

UNEGA pojišťovna, a.s. Ě

Evropská 136, 160 i? Praha E :

ieíeion: mao ooo 120 ozn. +420 225 395 111 Strana 3 (celkem oj
-

ji;-4353412; 3“ ??? Pojistné smiouva č.2?38315301

šamana _u Městského roudu v Praze. oddíl B. vlozka 2012. .

www.trmqo.c1
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:,r'ř Pojistná smlouva obsahuje 5 listů. : .

v Teplicích, dne 9. 3. 2015. _ __ __ ___________

zi,- _ . = _n DOjl'ší'U-rí'id. tl.-u “I'll

_, $%me r makléřské sluzby _;

.“; sos, .. wine-. s

: id?—HQL Stejšn m (dra

Lucie Šabachová ing. anis av vo o a i; :

odborný referent ředitel sekce makléřských služeb t_i ;

Potvrzuji, že jsem převzal & souhlasim & níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami a '

doplňkovými pojistnými podmínkami, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy: „

_.5

.l': '

UCZIM UCZíZile UCZIOdpite

„Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným,

jasným a srozumitelným způsobem. písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a že jsem „

byl seznámen s obsahem všech souvisejicich pojistných podmínek (viz výše). které jsem převzal. _Í

Prohlašuji, že pojistná smlouva odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a .

požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem poiožil pojistiteli nebo jim povéřenému zástupci, byly

náležité zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna-, a.s. a jeji zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák, č.

101í2000 Sb. (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s ;

pojišťovací a zajišťovací činností, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinnosti plynoucích '_'_ -

z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním .

subjektům podnikajícim v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví. Ve smyslu ustanovení 5 27 zákona _

souhtasím s předáváním osobních údaju do jiných států. Výše uvedené souhlasy mohu kdykoliv odvolat

písemnou formou. Jsem výslovné srozuměn s tím, že odvoláni souhlasu může mít za následek zánik |

pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem být dostatečně a srozumitelně poučen o svých právech a výše 1

uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění, a to i pro to f i

pojištění, které byla sjednána dodatečné. Souhlasím _s tím, aby mě UNIQA pojišťovna. as, případné : i

kontaktovala za účelem nabídky produktů a služeb. popřípadě za jiným marketingovým ucelem z oblasti \

pojišťovnictví a bankovnictví, a to také formou emailového sdělení nebo telefonického kontaktu." -,

Pojistníkfpojištěný souhlasí s tím, aby pojistitel uvedl jeho jměnofnázev v seznamu významných klientů. ;

se kterými uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno * i

pro účely g 128 zákona &. zmenou so. v platném znění. i "

Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje Ě "

pojistný zájem pojistníka uvedeného výše. Je—li oprávněnou osobou pojistník nebo osoba odlišná od *

UNFQR pojišťovna, a.s.
_
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pojistnika i pojištěného, pak pojištěný svým podpisem výslovne souhlasí. aby právo na pojistné plnění

. nabyla oprávněná osoba uvedená výše.
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Pojistník. Pojištěný

Zprostředkovatel: TOP SERVIS pojištěni, s.r.o. — Jan Hrdina .

Zpracovala: Lucie Šabachová
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