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SMLoWA o oĺlo
lĺiz^vÍeflá,podle trstanovení s 2586 a násl. zákona č.89/20n Sb., občansĘ zákoníl<,

v platném zntéĺri
(dĺi/tyll rrsmlouuaśś)

1. Smltrvní stľany

Městská částPľaha 5

MCO5XOOHOSDQ

1.1.

1.2.

't.3

Obiednatel:
se sícĺleĺn:

zastoupená:
ICO:
DIČ:
bankovní spojení:
č.účtu:

náměstí 74. Íi1ĺa1381,/4,PSČ 150 22,Praha5 - Sĺníclrov
MUDľ. Radkem Klímorr, staÍostou N,ĺČPľa'lra 5

000ó3631
c200063631,
A

(dale jen ,,objeĺlnutel", na Stľaně jedné)

Zhotovitel: DEREZA, společnost s ručenímomezeným
se sícllem: Libocká 685/43d,1ó1 00 Pľalra ó

zastoupená: trtlip Zábranský' |ecĺnatel
ICO: 4803631,5

DIČ: CZ4BO3631,5
bankov 'u.'.
č.účt

(dálejen ,zltotovitel", na sĺľanědľuhé)

osoby opľávněné iednat:
7.3.7. Za objednatele:

ve věcech smluvních: lVtUDr. Raclek lrlíma, Stafosta N'IČPľalra 5

ve věceclr aclministľativĺrě-te clrnicĘclr:
Ing. Jan ľu majetku a

1.3.2. PĺYiopeľativĺrímteclrĺrickéĺnÍízeĺlíčinĺrostina star.eništi, potlrzování pľovedenýclr
pľací'zápis,j ve stavebrrír-n cleĺríku,odsotrlrlasování

'ryš"
fäktuľ'potvrzováĺrí

p ednatele Jiří TilšeľoMI Ui\tC Pľalra
5 avel Vokoun oN,ĺI ÚN,ĺČ
Pľaha 5,

7.3.3. Za zhotovitele:
r.e věcech smluvních: trilip ZábtaĺrsĘ, jeclĺratel

r'e r,ěceclr technicĘcl'r'. F ilip 7,ál: rttĺl skv'
i
cc1natel
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Př'i opeľativnín-l technickém rYízení čiĺrĺrosti na staveĺrišt i, potvrzováĺrí proveclenýclrpľací, zápisű ve stavebnírn c1eníku, odsouhlasová"í 
'ůl" 

faktur, potľľzovánípľotokolů o prYec1áĺrí a pi'evzetí c1íla pľovác1í stavbywec1oucí ríllp Zábtanshý.

2. Úvodní trstanovení

Tato smlouva se uzavíľá na základě vysledlĺl rýběľového ŕízení malého ľozsahu na stavebrrípľáce łryhlašované zapodĺnínekavsáulaclu se zásadaĺrri stanovenýmiv $ 6a\27 zákonač'134/2016 Sb', o zadávání ver:ejných zakázek, ve zněrrí |.'áe;sĺ.l'' pi-ec1pisů, miĺno ľežin'ltolroto zákona.
Smluvĺrí sťfana ul'ederrá ve čl. 1' odst. 1.2. této smloułry pi'edložila c1oklacly, kteľé osvěc1čují
údaje uveclené ve zmíněném oclstitvci.
Jestliže zlrotovitel či objec1natel některá pľáva rrer,7k onává, neznamenáto, že se jtch zÍíká'Na základě př'edložených clokladů zhotovitel p.ol''luš,r1"" ž":1" ," Slny5]u českélro pľávnílro
rYáclu opľávĺrěĺr pľovést díl?..ru|, jak je specitikováno ,, iero ,álo.,vě. Dále pak ptohlaš uje, žeclisponuje takovymi mateľiá]ními pľostř:edĘ a pľoŕ_eserni, že je sclropen clílo pľor,ést i.áclĺrě,včas a ve r'zoľné kvalitě včetně všeclr objeclrlu,"i"- po;uáoron;,ch zĺněn díla a jeho součástí'Zhotovitel pľohlašuje,.že k clatu podprsu této smlorr.1,:
2'5J" splnil zadávací poclmínĘ a_ akceptuje všecl_lny poclĺnínky zadhí verYejné zakázĘa zadávací clokumeĺrtace,

pÍevza| a odsouhlasil úplnost obiecĺnatelem sclrválenou pľojektovou clokumentaci vč.ylyy ĺýměľ Pľojektovou clokumentaci zpracoval:
I(VS Pľojekt S.ľ.o.' 5.ĺ{větna 7gB/62,Pĺaha 4,140 00,
pľol'eřil místĺrí poct1jnky na místě plnění - pľo.rá.1ě,''í clíla' ti. objekt v ulici USantošky 1'7,parc. č.2264,katastľ' ,3zemíSmíclrov, Pľaha 51aĺĹ 1"",,staveniště.),nejasné poclmínĘ pľo ĺealizaci díla si v1,jasni'l s opľávněný,n) zástupci objednatele,
akceptuje požadavek objednatele, že pii'zpűsobí vešketé ii,',,-'orrĺäo,'ĺí'p.á-ĺ"ŕ,ĺ'"
ir pľovozu školy
všechny teclrnické a cĺoclací poc1mfuky clíla zalrľnul c]o kalkulace cen, je plněseznámen i s ostatĺrími.poc1ĺníĺlkaĺnr plnění zlrotovitelorých por.inností pocĺle tétosĺnlouł1'' kteń z ní uypl'ýłaií a kteľé i'eisor., l. odstavci 2.5. t;hoto článń uvecleny
r'Tslovĺrě, ale kteľé měl ĺnožnost zjistit pľolrlícĺkou ĺra sta'eĺrišti,
veškeľé své požac'ĺar'kv na obiec1natele ůplatĺril v této sĺrrlouvě.

3' Předmět smlorrvy, předmět díla a zpťlsob ieho pľovedení

Pi'ec1ĺněteĺn této smlour'v ie závazek zlrotovitele pľovést pľo objec1natele clílo a činĺrosti, iakspecitikovárro r' této sĺnlouvě a jejíclr přílohách řłd,rě, ,,čä, o r.e l.zoľné kvalitě r,četně všeclrobjeclnateleĺn požac'lovaĺrých zĺněn c1ila a jelro součástí. Př.eclĺnětem této sn'rlouly je c1lilezál'azek objeclnatele za ř.áclně a včas pror.eclené c1ílo zlrotol ,jtęli zaÍ>ltltit cenu c1íla, a toza poc1míĺlek ir v teľĺrríneclr touto sĺnlouvou sjec1rranýclr.
Objeclrratel zac]'Ává a zhotovĺtel se zav'azuie pľovést za poc1míĺlek v této sĺnlouvě stanoveĺrýcl'lŕbľĺnou',ĺrzrklíč..ĺráslec1u|ícíc1ílo(c1ále.|en,,c1ílo:):,,
VŠMWP, U Santošlĺv 1093/t7. Pľaňa 5"
Snrlr-rvnírni. pođklac1y specifikujícínri př'ec1nrět, ľozsah a způsob pľor,1rc1ěĺrí c1íla isou ĺr1rsleclující
příloh1. sĺĺlloul1,:

L' 'Z"aclás'zlcí prrljektĺx':i clĺll<urllcrltace ŻPfac()\rź1llii tlľĺrr<lu I{\/S Pľ<ljekt s.f.().,
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2. Podľobný položkor,ry ľozpočet zpl:acov aĺ-lý zlrotoviteleĺn,
3' Platĺrý cloklacl o pojištění zlrotovitele na odpor.ědn ost za škodu způsobeĺrou ieł'ro

činností v souvislosti s plněním této sn'rlouw ä aĺo.
Výše ur'eclerré dokunrenty bod 1'. až 3. tvor:í PrYílolry 1' až 3 a jsou nedílnou součástí této
smlouvy.
Zhotovitel pľověi'il li'še uvederrou zaclávací pro|ektovou clokumentaci a pľolrlašuje' že jsou
v ní specifikovány všeclrny pľáce a cĺoc1ávĘ k řádrrému a úplnému pľovedení <líta, jakož
i k následnému r:ácĺnéĺnu užívání clíla, jehož 

"Ĺotorr"rlí 
je přeclĺněte,r-' plr-'ění ďe této smlouvy.

Z1istí-Ií zlrotovitel dodatečně, že tomu tak neĺrí, nebuc]e ocĺ objedĺratele požaclovat úhľaclu
náklacJů na ptáce a c1oc1ávĘ nutné k řác1nému a úplnéĺnu pľo.reclení clíla, jakož i
k následnému řádnému užívání dí|a, jehož zlrotovení je pr'ec1ĺněte-iéto smlouł1,. Zhotovitel
nebude uplatňovat żác1né náHac1y q,plýrvaiíci z rczdíli mezi sýkazem ýĺněľ a skutečným
pľovedením cĺíla.
Veškeľé doclávĘ mateľiálů a zaŕízení v ľámci této smlouvy musí být nové, oľiginální
a ĺrepoužité. V případě z|ištění' že doclávka nesplňuie Ęto pložaclavĘ' zlrotovitel na své
rráklac11, pľovede okanržitou ýměnu prYíslušných částí.
Součástí díla ie pr'edání c]okurnentace skutečnélro star.-u ve čryĺ:eclr tištěnýclr vylrotoveníclr *
1 x na CD' dokumentace o poclmínkách úclľžby, atesĘ, Ceľtifikáty a doklady, kteľé souvisí
s pĺYedmětem sĺnlouły včetĺrě zaškolení obslulry. Tyto dokuĺnenty přeclá zhotovitel
objednateli pĺYi přeclání díla.
Veškeré práce budou pľoveden), a c]ílo bucle c-locláno komplexĺlě' r, teľmíneclr dle této
smlourry, ve vzoľné kvalitě a v teclrnicĘch paľaĺnetľeclr, vlastnosteclr a staĺrdaľcleclr dle
zadávací clokumentace a bude zalrrnovat mimo iiné i všechn1, související stavební pľáce,
zaiištěĺií povolení a ĺrásleclně pľovedení nutĺrýclr zábon;, załízení staveniště, dopľavní a jiná
opati'ení, bude obsahovat proveclení veškeýclr úkonů a činností potřebnýcń k přípľavě,
k vlastnímu pľovedení clíla' k násleclnéĺnu ur.ecleĺrí c1o řáclnélro p.o.,o",l a uźíváĺlí včetĺrě
všech dodávek a to za poc_lmínek, kteľé upľał'uje tato smlouva'
Zhotovite| má povinnost objednatele neptoc1leně infoľmovat o účasti subdodavatele ĺra
plnění př'eclmětu clle této Smlouvl'.
Dílo musí být provecleno v soulacJu s požaclavky obiec1ĺratele, olgáĺrů státní spľár.7

i:_"-.$"'y-i souviseiícíĺni platnými pĺYec1pisy, ł7lrláškami a teclrnicĘmi ĺlorĺnami 1csŃ,
CSN EN' atc1.), které jsou pľo reilizact tolroto díIazávazné.
Přec1 zaháieníĺn pľací zhotovitel prYec1á ob1ec1ĺlateli k odsouhlasení poclľobný lraľĺnoĺ-rogľaĺn
prací, kteý nrusí být přizpůsoben ľežirrru ptovozu školy'

4. Místo plnění

iVístem plĺrění - pľováclění clíla (staveĺrištěĺr-l) je budova s č.p' 1093 v ulici U SantošĘ
1093/17, Pralra 5, pozeĺnek paľc. č. 2264, katzlstt' uzemí Sĺníchov. Vlastĺríkern tohoto
objektu je obec lrlar'ní ĺněsto Pľalra - svěř'ená spľáva N{ěstskz1 část Pľalra 5.
N[ísto plnění c]le pr:ec1clrozílro oclstavce je i ĺnísteĺn ;lřecĺáĺrí a př'er.zetí rYádĺrě a l,čas
provecleného c]íla.

5. Doba plnění

Zhotovitel se zar.irzuie ľealizor'at clílo specit-ikor.arlć v článku 3. odst. 3.2. této sĺlrlourry
r' těcht<> teľĺníĺrech:

3.9

4.2.
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:i:"::'::i1vcniště 

ĺrejpozclě|i clo 7 (sedmi) pľacovĺrích dĺrů po podpisu této smlour,yobéma smluvními sťľanami,
5'7'2' prYedáĺrí díla ne1pozc1ěii clo 9 (devítr) ýclnů od předáĺrí staveniště, vč. za|ištěnípr'ípadnélro spľávnílro ľozlrocĺnuií o porroĺerrí k užívänínebo uveclení do pľovo zU ptopľovedené dílo,
5.l.3. likvidace staveniště do 3 (tř| kalenclář.níclr clnů po pi.edání díla'Zlrotovitel není v pľodlenĺ, pok.'j nemohl. plĺt |ĺ=äňí, 'ä."'y v důsleclL_u ł7šší mocinebo iinýclr, pľo něho" neodvľatitelnýclr okäln "'ł. ź; "yši_;". se nepovažují finaĺrčnía ekonomické změny, běžná obchodnirizrka, poplaš ne rprło1,,nemoci, ,irazy.o vzniku a ukončení.všech ýše uvedenýcn äkälr.ostí äusí'źhotovitel písemně infotmovat
objednatele do 24 hodin
Teľmínem splnění př'edmětu této smlouvy je předání clíla objeclnateli po dokončení všeclrpncíbez vad a nedoclělků, kteľé neomezují prorn, uržírá|^í ariu.
Zhotovitel pľokazatelně 

'n1zl'e 
objeclnaĺeĚ kpĺYel,zetí aĺ. -ir-'i-ĺně trYi pľacovní dnypreoem.

objec1natel se zavazu'je převzít dílo iprYeĺJ.termíry uveclerrými vodst. 5.1. tolroto článku,budou-li splrrěna všeclrna ostatní ujednání této smlouły ] "--

V přípaclě, že objeclnatellryzve zhotovitele k pr:erušení prací (tea}tzace clíla) na dobu delší než12 hodĺn z důvodů na straně objednatele, 
,má zhotov't.l i"ĺrro pľodloužit teľmín plněnío stejnou dobu, o ktetou došlo k pĺ'erušení p ncí (tealiza.ä aĺlu; vinou objednatele. T1,tgpřípady musejí Í:ýt zapsany ve staveĹním deníku.

6. Realizace smlorrvy, ptáwa a povinnosđ

6.4.

PÍj realizaci smlouvy r'7stupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státními kontľolním orgáĺrům a odp_ovídá za d,odĺžování všeclr obecně platnýclr pľávníclr př.eclpisů
ýkajících se požáľní ochľany (včetně začleĺrění pťovouovaÍlý.ľ, łir'r'ärtí c1o kategoľie
eožá.ry!.h9 nebezpečí podle $ 4 zákona č' 1'33/1'ö85 Sb; opożární ocl-lľaně, ve zněnípoz.lějších př'edpisů), bezpečnosti práce, oclrľany ,',a;etŕr, a hygieny pľáce. Dále pakodpovídá obiednateli za dodtžoyání jeho lnterníclr'př'".ŕĹů, 

'" 
kterymi byl v ľámci plněnípř'eclmětu clíla sezĺrámen. V této souvislosti bucle zlrotoviäl ,euli'orrat smlour.u (c1ílo) tak, abyneclocházelo k poškozování majetk_u objeclnatele, pĺYíp. majetk.., ĺ'etícl-' osob, kte'ý 

-Je 

nachárív obiektech objeclnatele, ťesp. na jeho pozemcíclr._
Stavebĺrí pľáce buclou oľováclěny .'o 

'áklo.lě 
clohody zhotovitele s vec1ením školy, pr:evážně onec1ělích' Ptotože pľáce budou probílrat v pľostotách školskélro zařízeł', musí býtclodľžovány lrygĺenic'ké'Ęodľh-kl_při provác1inílrlučnýclr a pľaš,'ýcl'' pľací (nrusí býtpruběžně pľováděĺr úklid dotčeĺrý.Ĺ p."sto,)

Za ekologcké škody vzni[é pr:ováäění,n áíla oclpo.rídá zlrotovitel. Obiednatel má pľz,tvojeclĺrostranĺrě zastavit p'ĺ.:.zhotol,itele (l;eallzaci äíl4, kt"r-é lro., ,.ÍozpoIu s pi.eclpisy ĺraoclrľaĺlu životníl'ro pľostrYec1í. Zhotovitel může pokľajárrn, ,, tákto 
'orr,r.ioĺ"l.' i''iĺ pouzepo oclstľaĺrění zílvad poškozu|ícíclr životĺrí pfostřeclí objec1rlatelův náľok ,io úń.a.l., škođyv tomto přípaclě nezul1ká oclstraněníĺn ekologĺcké závady,Před zahájeníĺn realizzlce c1íla cloručí' zlrotovitäl objeclnateli písemné sclěleĺrío ľizicíclr, kteľá vznikĺlou u r'Tkonávaĺré čiĺrĺrosti pro 

"n'r'ěrtnaĺrce obiecJnatele a ostatní
3l"by na staverišti a iaká opati'ení učiní k oclrraně pi.ea 1"1i.l-, působeĺrírn.Zhotol'itel a ob|ec1natel se zavazují uzce spol.'p.a.o,,at při př-ípľavě a reallzací clílaa poskytnout si ĺrezbytĺrć: infbľmace potřebné p- ,"nli"u.i clíla.
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Zhotovitel beľe na věclomí, že reď'izace pi'eclmětu c1íla pľobíhá v ob|ektu školy. Ntusí
pĺ'ilrléclĺrout k ľežiĺnu tołroto zaÍízení a zalnezit pĺYípaclnému konfliktu stavebních pľací
S PÍovozem školskélro zaĺízení.
Baľevnost a pľotilace r1'plní otvoru bucle konzultována se zástupceĺn NPÚ ÚoP HA/[P.
Zhotovitel zoclpovíclá po celou dobu ľealizace clíla za dodľžováĺlí bezpečtrosti a oclrľany
zdraví pľacovníku (c1ále ien ,,B?ZP') a požární ochľany (clále jen ,,PO') v pľostoľáclr
staveniště, zeinéna dle požaclar.ků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdtaví při práci v
souladu se zákonem č. 309 /2006 Sb., o zaiištění dalších podmínek bezpečnosti a oclrrany
zdtaví při ptáci, v platném znění a v souladu s ĺrarYízenírn vlác1y č. 597/2006 Sb., $ 1-8 o
bližšíclr miĺrimálníclr požadavcích na bezpečĺrost a oclrľanw zdraví při pľáci na staverrištíclr.

Dále zlrotovitel vlastním nákladem zajistí kooľcliĺrátoľa B)ZP a splní povinnost infbľmovat
ĺnístně příslušný inspektorát pľáce v případeclr stanoveĺých tniĺno iiné $ 15 odst. 1 a 2
zákona č. 309/200ó Sb.
Zhotovitel se zavazwie, že:

6.9.l. bude reaLizovat pi'edmět snrlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle poclmínek
uvedenýclr v čl. 3' této smlouł7' v souladu s prYíslušnými noľmami a pĺYedpisy, clle

uĺčení obiednatele, pi'i dodľžování spľávnýclr pľacovĺríclr a teclrnologckýclr postupů.
o prrlbělru realizace díla povede zhotovitel po celou clobu smluvního vztahu
stal.ební deník (tĺvale pl:ístupný ĺra pľacovišti), vlastníkem oľigiĺrálníclr sttánek a

prvnílro prupisu stavebního cleníku ie objednatel, kteľérnu budou po skončení stavby
př'edány, druhý prupis si usclrová a aľclrir,uje zhotovitel,

6.9.2. na rca\izaci clíla budou použity pouze doc1ávĘ odpovídaiící platným prYeclpisům CĘ
6.9.3. pľáce budou pľováděny pľacovníĘ s oclbornou kvalitikací a platĺrým opľávněním

pľo rýkon činnosti; lrybouľaný mateľiál bude uložen na skláclku - doklad o uložení
bude předán obieclnateli,

6.9.4. ziistĹli zlrotovitel př'i ptor,ádění díla skryté pĺ:ekážky znemożňuiící ieho pľovedení
dohoclnuým způsobem, oznámí tuto skutečnost ob|ednateli zápisem c1o stavebního
deníku a dohodne s ním clalší postup,

6.9.5. objeclnateli bude uĺnožněna pruběžná kontľola pľováděnélro díla l, kažcĺé fázi ieho
pľovác1ění s tím, že zlrotovitel clle pi'ipomínek objeclnatele oc]sttaní eventuální ziištěné
závady, plněĺrí zlrotovitele, kteľé vykazuje v clobě pľovádění clíla ĺreclostatky, je
zlrotovitel povinen nahraclit bezvaclným plněním bez vlivu Íla cenu a teľĺníĺr, ;estliže
si koĺrtľolní zásahy q,žádaií vícepľáce a vícenáklac1y nacl ľozsalr srrrluveĺrýclr pľací
a dodávek' přípaclně změnu clolroclnuých teľĺnínů, zapíší uto skutečĺrost opľár.něné
osoby do stavebĺrího deníku a potvľclí ji svyĺni podpisy, na záklaclě zápisů
ve stavebrrím c]eníku bucle r,ryhotoveĺr cloclatek k této smlouvě, př'ípac1né vícepľáce
a vícenáklady zlrotovitele nejsou podklac1eĺn pľo trarýšerrí celkové ceny c1íla, kteľá je

sĺnluvena iako koĺrečná, zápis ve stavebníĺn c]eníku není cloclatkeĺn této sĺnlourry,
ziistĹľ objednatel, že zhotovitel prov1rc'lí clílo r. fozpoll] se sr1,ĺni povinĺrostĺni a
necloc1ľžuje příslušná ustanovení smlourry, |e opľávněn požirclovat, aby zhotovitel
odstľaĺril r'acly vzrriklé vac1ným pľováděníĺn clíla a c1ílo pľováclěl řác1nýĺn způsobeĺn,
v př'ípadě, źe zhotol,ite| závady ĺleoc]stľar'rí ani r' cloclatečně staĺroveĺré přirněř'ené

llrůtě' jc1e o podstatné porušení smlour'y a objeclnatel ie opľávĺrěĺr ođ sĺnloul,ry

odstoupit, cĺílo či části clíla, kteľé r1,|ę22uií pľokazatelĺrý ĺresoulad s pľojektor.ou
dokumentací či s poĘn). obieclnatele a zĺnělry clíla, kteľé zhotor'itel pľovede bez
pís eĺr'rrré lro souhlasu ob j ec1ĺrzrtele, se nelrraclí,

6.9.6. bucle na stzrveĺrišti 2 1, jelro okolí udľžollat poi'ác1ek a čistotu (bude pľor.áclěĺ-l

;lľuběžný řádný úklic_l r'clotčených pľostor1rclr), oc]stľaňc>r.at pľuběžně oc1pacl,v

a nečistoq', ĺ,zrliklé iclr<> pľacerrri' oc1stľaĺiĺx,zrt r.ešlĺeľii znečištěĺlí ir poškozeĺrí
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komunikací, okolĺríclr pľostof (včetĺrě tľávníků a zeleĺrě), ke kteĺýĺrr cloic1e ľealizací
clíla,

6.9.7. přĺ pr'ovádění pľací buclou clodľžovz'rny přecĺpisy o oclrľaně zdnví a bezpečĺrosti
př'i práci, kteľé bucle twale kontľolol.at vlastní .]äzoľ B1ZP objednatele,

6.9.8. přeclá do 3 dnů přecĺ zahájením pľací ob|ednateli seznam pľacovníků pľo rnontážní
a rea]izační pľáce včetĺrě požaclovaĺrýclr c1at (iméno, .lar'-r'r-, nal;ození, ĺvalý pobyt).
Toto u|ednání se ýká ne|en pľacovnílđ zlrotovitele, ale i subclocJavatelů. Zhotovitel
přec1ložil místopĺYísežrré pľolrlášeĺlí o bezúlronnosti těchto pľacorłlíků a pľolrlášení,
že se swými subdodavateli uzavĺ:e rYác]ĺré sĺnlour'ry na pľováclění pľací,

6.9.9. zaiistí lrykládku cloc]ávaného zaÍízení a nrateľiálu srými pľacovĺríĘ a technikou,
6.9.10. pľovede účinná pľotipľašná opatrYení, aby bylo v maxinrálĺrí míÍe zamezeno šíi'ení

pľachu do okolí a přilehlých objektů,
6.9.77. ptacor'níci zlrotovitele se buclou polry$gr'n, pouze ve lTmezenýclr prostoľeclr

a bucĺou označeni logem fiľĺny,
6.9.72. v pruběhu pnci bucle na staveništi trvale pi'ítomen zoclpověclný pľacovník

zlrotor.itele nebo jeho zástupce (dále |eĺr ,,stzrvbyvec1oucí'), kteľý buc1e ĺnít pľavomoc
rYešit případné pľoblémy vzniklé v prubělru rca|izace díIa,

6.9.73. \ĺyzvę objednatele k prověř'ení pľací, kteľé v clďším postupu pľací bucĺou zakryq,
nebo Se stanou neprYístupnými; lýzl,il bude pľovedena záprsem s třídenníĺn
př'edstihen a musí být poclepsána objec1natelem, iestliže se ob|eclnatel k pľověrYení
pľací ve stanovené llrutě nedostaví, ačkoliv byl k tornu ŕádně ryzván, je povinen
lrraclit náklady doc]atečnélro odkrytí, pokud takové odkĺytí požaduie; z1istí_Ii se však
pi'i dodatečnén'r oclkrytí, že ptáce byly pľor.ecleny r.aclně, nese náklacly clodatečného
oclkrytí zlrotovitel,

6.9.14. pokud budou pľobílrat na staveĺlišti svái'ečské pľáce, zaiistí zlrotovitel
pĺYi a po svář'ečskýclr pľacích clohlecl v souladu s příslušnými přec1pisy; zlrotovitel
přeclá objednateli prYed započetím svářečskýclr pľací, paličsĘclr pľací ĺrebo pľací
s tozbrusem Seznam pľacovníků' kteří jsou kvalifikováni k pľováctěrrí těclrto pľací
včetně evicleĺrčních čísel svář'ečsĘclr prukzrzů a dobou platnosti těchto prukazů; teĺrto
Seznan musí být přec1án tř'i cln1, pi'ec1e c1nern svař'ování; za dodržování požáľĺlího
dolrlec_lu, bezpečĺrost práce, oclrranu zdtaví a poźátní ochľanu po celou dobu
oclpovíclá zhotovitel; osoba pľovác1ějící požání clolrlecl buc1e uľčena v ziipisu
o p rYec1ání staveniště.

6.10. objednatel se zal,azuję''
6.10.1. pi'ec1at zlrotoviteli staveniště ĺie1pozc1ěji clo 7 kalenc1áĺrríclr clnú po r-rabytí účinnosti

srnlouv1' s zunostatĺrýĺn zápiseĺn,
6.70.2. uľčit přípojĺré body pľo nontáżĺrí pľáce (el. eĺrerge, voc11)'
6.10.3. ĺra g,źádźní zhotovitele uľčit tľanspoľtĺrí cesty a místa cločasĺré skládĘ

cleĺnorrtovanél'ro mateľi1rlu; zir ĺnateľrál, stľoie a nástľo|e obiec1natel ĺreodpor,íclá'
6.70.4. posk1rtnout zhotoviteli na základě jelro pi'edložených písenrĺrýclr požaclavků r.eškeľé

potřebné a objednateli clostuprlé inFoľrnace a fotokopie clokladü' nutnýcl'l
k pľovec1ení pľací.

6.17. V pruběhu pľovác1ění clíla buc'lou konány praviclelĺré koĺrtľolní c1ny (dále také ,,ĺ{D'), a to
ĺniĺriĺnálĺrě 1x ýdně. I{ontľolní c'lĺry c1le tol_loto čláĺlku btrdou svoláĺry objec1ĺrirteleĺn.
Objec1natel i zlrotovitel jsou povinĺri se v ráĺrrci plněrlíc-lle této smlouwy iiclr zúčastntt. Zápisy
z koĺ-ltľolĺríclr clĺrů zajišt'uie zhotovitel číslovaĺ'rýĺl'l zápiseĺlr z koĺ'rtľolrlílro c1ĺre fuřípaclně
zápiseĺn c1o star'ebr'lího deĺríku). Ziĺ,ěry z koĺrtrolních clĺrtj jsou pľo obě sfľarr1, zá:,tlzĺlé,
ĺleĺ-nohou však zrněĺrit ust2ĺX)veÍ]í této sĺrrlour,}'.

6.12. \l přípaciě škĺlclľ zpusĺlbeĺlé objec1natelli zhĺ;tor.itclellr rrtlclĺlclržeĺrírn spľlivtlé techrlĺllogie,
k1t:ztlě rrcbĺ-l iĺlteľrrích přec1pistl clbjcc1rlatelc, poLtrc1 ll1.l s niĺrri zlrot<lr.itcl sczrli'tĺltcĺr, ie
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zhotovitel po\rineÍ'I zajistit ĺrápľal'u vlastníĺni pĺostĺ:eclky zr vlurstĺrírn náklac1em, pr.ípac1ně
uhľadit škodu v peĺrězíclr v plné ýši'
N{imo osoby ur'edeĺré v čl. 1. odst. 1.3.. této snrlour'ry je opľávněn pľovádět zázl-lalny
ve stavebníĺn deníku pľacovník pověr,ený autorsĘm' jor-.,'', teclrnickýĺn c]ozoľeĺn
objedĺratele, Iako inr'estoľa, orgány státĺiílro stavebĺrílro łot'l"a.,, popi-. zástupci jirrýcI-l
státĺríclr orgánů.
Stavbywedoucí je povinen pr'edložit objednateli denní zápis ĺrejpozclěji náslecĺu|ící pľacovní
{en -1 9clevzclat ĺnu první prripis. Jestliže objednatel ,-'.ro,rl-'lorí', obrnĹ"- zápisu, oy;áa''ĺ ,"
clo tĺYí clnu clo cĺeníku s uveclením důvodů, jinak se má za to,že s obsahem soulrlasí.

7. Cenová tliednání

Celková Cer]a za rYádně pľovedené a prYedané c1ílo cJle čláĺlku 3. je stanovena ve smyslu
zákona č' 526/1990 Sb., o cenách,l'e znění pozc1ějších pr:edpisů, clolrodou smluvníclr stľan
a cln1:

Investice _ cena bez DPH: 2 970 806,- Kč
(slor1': dr'amilionydevětsets edmsedáttisíco sĺrrsetše st ko run českýclr b ez DPFI)

opľava - cena bez DPFI: 127 734,- Kč
(sloły: stoclvacetsec]mtisícsedĺnsettĺYicetčtyi.i korun českýcl_l bez DPH)

Celková cena bez DPFI: 3 098 540,- Kč
(slovy: tĺYimilionyc1evaclesátosmtĺsícpětsetčtyi.icet korun česĘclr bez DPFI)

Smluvní Stťany berou ĺra věclomí, že novelou z|akona č. 235/2004 Sb., o clani zprYi<Jané
hodnoty, v plaťnéĺn znění, dochází s účiĺrností od 1. 1. 2012 podle $ 92e k pĺYenesení daňor.é
poviĺrnosti pr'i poskytĺrutí stavebních ĺrebo ĺrrontážnícir prací ze 

'ľ,Jto..it"l" rra ob|ec1natele aže zllotovitel je povirreĺr fakturovat cenu díla v soula<],-, , plntr-ro,.r pńvĺ.rí úprar.ou. TíInto' \re
Sĺn;l5|Ll platné právní 

ýĘ.n"y o clani z prYidaĺré lroclnoty, s .íie- poclot řáclĺré a úplné infbľmace
pr'o potr:eby splnění c1aňoýclr povinností clotčených osob, objädnatel pľol'rlaš.r;", ž. pi.eclmět
díla ur'eclený.v čl. 3 vyše .veclené srnlour.ry l"ýlučně spac1á c1o 

"Ĺor'',r.,''i.Ĺé 
či,-',''ośti ob1eclnatele

r.e smyslu platné právní úpľavy o clanĺ z pr:iclané iroclnoq' cĺle zákona č. 235/20ó4 Sb. \,
platném zĺlění.
Cena za cJílo uvecleĺrá vodst.7.1. tohoto článku je cenou podle závazĺré nabíc1ky ze dne
11'10'2016 a zahtnuie veškeľé náklady k řádnému pľovedení díla. Cena ,á aĺlo i"stanovena iako konečná, nepřekľočitelná a neiqýše pffpustná.
Cenu uvedenou v odst. 7.1'. tolroto článku uhiaclí_ oĹiec1ĺlatel zlrotoviteli ĺra zák1aclě
zlrotor'iteleĺn ql5f21ręných c1ílčích ĺněsíčĺríclr takťur, kteŕ buc-lou číslovárry \rzestupĺ1ou
číselnou i'aclou a doloženy zjišt'or.acíĺn pľotokoleni o pľor.ec1eĺrýclr pľacíclr a soupiseĺn
skutečĺlě provec1ených prací c1íla v příslušĺrém obc'lobí obiäc1natele,í oclsäuľ'lasenýclr. Soupisprací bude členěn po jeclĺrotlirých činĺrostech ,r roulnd.' s položkotý,''l 'ľozpočtem
zpľacovaným zhotovitelem l'e sklac1bě c1le zac1ávací clokuĺneĺltace. Výše täktuľované částĘ
budou odpovíclat lroc1ĺrotě pľor.ec1eĺrýcl_l pľací pľovec1ených v uplyilulérn obcJobí sĺrížeĺré
o částku (pozastár'ku) ľovĺlající se 107o h.r.l,loty těchto prací bez DPH na oclstraĺrěĺlí
přípac1rrýclr r.acl a nec'loclělků clíla.
Zhotĺlr'itcl je por'iĺlerl r1l5|211li1 a cloručit claňor.ŕ c1oklacl, ir tĺl clo 15 c1ĺru, ĺrejpozc1ěji r,šzik c1o
ó' kalelrclzii'ĺrího clne: nzislec1ujícíhĺl ĺněsíce, ocle c1rle uskutečněĺrí z.1a,-,itel,'éiro pl,''ě,,ĺ 1$ zoz'ákr>na o DPt1) se r'šerlli rráležitostĺrli llěžĺlcilrĺl claňĺlr,éhĺl cloklaclu poclle { 2ĺj o.ist. 2 zákorl,tl
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o DPH (včetně sazby DPĘ, ovšem s vyiimkou r{še DPH. výši DPH je povinen cloplnit a
pÍiznat plátce, pľo ktetélro Ie plnění uskutecnerro.
Iionečná cena díla bude uhľazena objednatelenr na zfülaclě konečné fhktury r.rystavené
zhotovitelem, ve kteľé budou zűčtovány všechny pľoplacené dílčí ĺněsíční faktury,
pozastávĘ. Tato konečná faktuľa buc1e doložena krycím lot"r'-' a ľekapitulací s lryčíslením
všeclr skutečných ĺrákladů stavby čleĺrěných po jeclnotlir,1iclr činnoste.l_'. T,'to faktuĺu je
zhotovitel opľávněn vystavit po \.Tstavení kolaudačníl-ro souhlasu s nabytím pľávĺrí moci
(nebo jiného spľávnílro ľozlrodnutí o povoleĺrí kužívání nebo uvedení clo pľovozu), ne však
di'íve než po úspěšnérn ukončení a po odstranění pt:ípaclnýclr vad a ĺredocĺ8lku z pĺe1ímacího
protokolu. objeclnatel má pľávo, pi'ed konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovíclající
částky v důsledku:
7.6.1. sĺnluvní pokuĘ'
7.6.2. nároku na slevu z Cerry, jestliže |e oclstľaĺrění vacl a nedoclěllđ nemožné, anebo by

łTžadovalo neúĺrrěrně vysoké ĺráklady, a p.oto Se mu zhotovitel brání,
7.6.3. požaclavku na náhľadu škody na základě vad a nedodělků clíla' kteľé podstatně snižují

kvalitu díla nebo/a ieho užívání.
Splatnost faktur je do 30-ti dĺrů od ieiiclr prokazatelného doručeĺrí ob|eclnateli' Za den platby
faktury se považuie clen odepsání částky z účtu objec1natele ve prospěclr účtu zhotovitele.
Faktuľa musí splňovat veškeľé požadavky stanovené česĘmi právními př'edpisy, ze1ména
náležitosti clané ustanovením $ 28 odst' 2 zákona č.235/2OO4 Sb., o dani z pÍidané hoclnoty,
ve znění pozděiších předpisů. Faktuĺy buclou doručeny ve dvou rylrotoveních.
Objednatel je opľávĺrěn vtátlt zhotoviteli př'ed dnem splatnosĺ fakturu, kteľá nemá
ná]ežitosti uvedené v odst. 7.B. tohoto článku, přípaclně má iiné vady v obsahu, s uvedeníĺn
důvodu vľácení. Zlrotovitel ie povinen poclle povalry závad fakturrr opľavit, pĺYípadně vystavit
novou. Vľácerrím faktury prYestává běžet půvoclní llrůta splatnosti' Llrůta běží znovw ode dne
cloručení faktury opľavené čĺ nově łystavené.
Do vyše uveclené Ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré souviseiící náklady, to znamená
kromě montážních a denontážních pľací a łypľacování clokumentace a dokumentace
skutečného pľovec1ení cĺíla také zeiĺnéna, ale nikoliv pouze' ĺráklady a poplatky na zaJtštění
koĺnpletní dodávky:
7.70.l. vybudováĺrí, proYoz audržba załízení staveniště, dopľava ĺnateľiálu azaÍizení,

r,yklizení staveniště, likviclace a skláclkoválrí oclpaclů, zábory koĺnunikací,
7.10.2. veškeľé pľáce související s pi'edmětem c]íla vč' ľevizí,
7.l0.3. malířské a laĘľnické práce,
7.70.4. uvecleĺrí staveniště do půvoclĺrího star,'u.
Spotř'eba mateľiálu Se řídí platnou technologĺckou nofmou, teSp. uľčeníĺrr ýľobce
a takto se pľoĺnítá ve smluvní ceně.
Náklady na uzavtYeĺrí pojistné smlouvy cĺle čl. 10. oclst. 10.1. této smlouły jsou ĺráklac1y
zhotovitele.

8. Sankční triednání

Pokuc1 zlrotovitel nedodrží kterykoli teľĺnín při realizaci předmětu smloury uvec1eĺ'rý l' čl.
5. odst. 5.1. této sĺnlourry, má obieclĺratel pľávo v každéĺĺr |ednotlivéĺn přípac1ě požadovat
zap|acení sĺnlul.ní pohty ve v1iši 0,2o/o z celkové cen)/ cĺíl.l včetně DPFI za každý izapočaý
deĺr pľocllení.
Sĺnluvĺrí pokuta za nec1odtžeĺrí teľmíĺru vyklizení staveniště je 15.000,- I{č za kažc1ý zllpočtlý
cleĺr pľoclleĺrí.
Sĺnlurní pokuta za ĺ]epťoveclerrí řĺrclrlého úk]iclu ĺra star.eĺrišti jc 5.000,- I{č za kažc1li
j ec1ĺlotlilý p řípac1 pĺlrušeĺrí.

I
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8.4. Smlur.ĺrí pokuta za poĺušeĺlí povinností stanovenýclr zlrotoviteli v čl. 3. oc1st' 3.6., 3.7. a 3.8.

této smlour,ry je stanovena ve r,yši 5.000,- I{č za každý jednotliý případ potušeĺrí a zakaždý
započaý den trvání tohoto závac]nélro stitvu.

8.5. Pokucl objednatel nedoclľží teľĺnín 30 denní splatrrosti řáclně lrystavené a cloručené thktuľy,
rrrá zhotovitel pľávo počínaje jeclnati'icáýĺn clĺreĺn požadovat, vec1le zaplaceĺrí úľoku
z pľocllení v zákonné wýši z cllužné částĘ, smluvĺrí pokutu r.e výši 0,2 o/o z d|užné částĘ
za každý l započaý clen pľodlení.

8.6. Poktrd bude zhotovitel v pľodlení se započetítn odstľaňováĺ'lí ľeklamovaĺré r.ady, ĺná
objednatel ptár.o požadovat od zlrotor.itele zaplacení smluvní poh]ty ve ĺ.ýši 5 000'- Kč
zakaždou vadu a každý započaý den pľodlení.

8.7. Ustanovení o smluvníclr nezbar'u|e žáclnou ze smluvníclr stľan, a to ani částečĺrě' povinrrosti
k nál"lľaclě škody v plĺré wýši, která by vzĺrikla v clůsleclku porušení ustanovení této sĺnlour1,'
či obecně platných přeclpisů' na kteľé se v souladu s $ 2050 NoZ nevztahuje ujeclnaní o
sĺnluvní pokutě.

8.8. Splatnost smluvnícl_l pokut ie 30 dnů od cloručení ĺaktury, a to n2 záHadě faktuĺy łrystar'ené
opľávněnou smlul,ní Stľanou smluvní Stťaně povinné. Smluvní Stťany pľohlášují, že
s ohledem na pr:ec-lmět této smloułry zr chaľakteľ díla s rýší smluvníclr pokut souhlasí
a povażují je za přiměi'ené.

8.9. Veškeľé spoľné pľoblémy, vznikaiící pi'i plĺrění této sĺr_llouvy a v souvislosti s iejíĺn plněním,
budou smluvní stfany i'ešlt smíľčím způsobem pľosti'ec]nicťvím uľčenélro svélro zástupce.
Teprve po neúspěšném smírčím ř'ízení bucle spor ř'ešeĺr před příslušným soudeĺ-''' ,, ČR' Do
cĺoby přípaclnélro zahájení soudnílro Íízení, nebudou smluvní Stľany sdělovat infbĺnace
o spoľné pľoblematĺce tř'etí osobě a budou instruovat a zaváží své zaměstnance k dodržení
závazkll clůvěľnosti o případných spoľnýclr pľoblematikách. Poruší_li někteľá ze sĺnluvníclr
Stľan ustanovení tolroto článku, zavazuje se uhľadit clruhé stľaně sĺrrluvní pokutu ve ýši
100.000,- t<č.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a pÍevzetí dfla, záĺučni doba

9.7. Zhotovitel nese oc1 c1oby pĺYec1áĺí staveniště clo c-lob1, pľotokoláľnílro př'ec_li'rní clíla obiec1nateli
ĺrebezpečí škocly:
9.7.7. ĺra díle a r.šeclr jeho zhotor'or'ĺrĺrých a upľzrvovirnýcl'r částeclr,
9.1.2. na ploclrách, inženýľsĘclr sítích a cizích zaŕízeních v c1otčerrýclr pľostoráclr
staveniště a to ode c'lne jejiclr přer.zetí zhotovitelenr clo c1oby přecĺ1rní c1íla, pokucl
v jedĺrotliĺých prYípac1ech ĺrebude c1ohoc1nuto jinaĘ
9.1.3. rra rrrajetku, zdraví a pĺ'áveclr tř'etíclr osob vzniklýclr v souvislosti s pľov/.rc1ěnírn
pr:ec1nrěru díla,
9.1'.4. na pozemku, na kteľém je dílo ptol,ác1ěno, pokucl vzĺrik škoc]y ie v souvislosti
s pľovác1ěníĺn př'ecln'rěru clíla nebo způsolleĺrý zaĺněstĺlaĺrci či spolupľacuiícíĺnĺ subjekq,
zhotovitele,
9.1.5. ĺra ostatních přilehlýclr objektech a pozeĺncíclr.
Zhotor.itel nese též do c1oby nar.ľĺrceĺlí stzlveĺriště obieclĺlatcli nebezpečí škoc1y r1,r'9l21{
l'ěcmi jím opati'ĺlvanýclr k pľovec1eĺrí c1íla, kteľé se z c_lür.oc1u svojí povahy ĺremohou stát
součástí zhotĺlvovzrĺrélro c1íla, nebo které jsou použír,án1, k p191'ęcleĺlí clíla a ĺrestár'ají se |eho
sotrčástí, iiĺniž |sou zeirnéĺra:
9.2.7. poĺnoctlé stavebĺrí konstrukce r.šelro clrulru ĺrulné k pľolrec1eĺlí clíla (ešení, ploc1pciľĺré
kĺ>nstľukce atp.)
9.Ż.2. z,lŕízení sfar'elĺriště pľor.ozrríh<l, r,vľclbllílro i s<lcizílĺlílro chzrľzrkteru,

9.2
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9-2.3. ostaťní provizorní konstrukce a objekty v ľozsalru rymezeném pi'íslušrrou
dokuĺnentací a touto smlouvou, a to jak vůči ob|eclnateli, tak ńči t,'"tí- osobám

9.3. Předání a pŕevzetí clíla či staveniště nemá vliv na oclpověc1nost 22 škodu podle obecně
závazných prYedpisů, 1akož i škodu způsobenou ,rac|'''ý- pľovedením c1íla, nebo jiným
p orušeníĺn záv azku zl'lotovitele.

9.4. Smluvní stfany se clolroďy, že vlastníkem zlrotovovanélro clíla a jelro oddělitelnýcl_r částí i
součástí je ocl počátku objeclnatel.

9.5. Zlrotovitel odpovíc1á za ptovedení a kvďitu pľací v souladu s platnými ČSN. S-l,.'r,ní stľany
uznáva1i závaznost prYíslušnýclr Čsx 1ĺ po t.1.tols) pľo lroclnocení kvalitativĺríclr paľaĺnetń
př'edmětu smlour,ry' Pt:ípaclné, objednatelem zjištěné nekvalitně ptovederré práce předmětu
díla ie zhotovitel povinen odstľanit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly
požadavlđm objeclnatele.

9.6. o předání apíevzetí dokončenélro díla bude zhotovitelem sepsán zápis foľmou pi'edávacílro
pľotokolu, kteý bude obsahovat ze:1ména:
9.6.1. identifikační űda1e o díle i jeho částí,
9.6.2. zlrodnocení jakosti díla nebo jeho části,
9.6.3. pi'ípadnou clohoclu o slevě z ceny'
9.6.4. pľolrlášení objednatele, .že -př'edávané dílo nebo jelro část přeiímá a soulrlas

pověřeného zástupce ,,ÚNĺČ Pľalra 5 - odboľ maletku 
^ 

ir'.restĺ." s koĺnpletně
pľovecleným ďlem,

9.6.5. stavební deníĘ,
9.6.6. soupis předávanýclr dokladů, dokumentace, rcvizí a zkoušek, které budou

v Samostatné pií|oze včetně návodů potĺYebnýcl_l pľo i'ádnou obsluhu teclrnologrckýclr
załízení, ptovozování a údľžbu technologicĘclr zaÍízení s kopiemi platnýclr
záĺučníclr listu,

9.6.7. soupis přípaclnýclr vad a neclodělki, s kteými je obiednatel oclroten clílo pi'evzít a
kteľé nebľálrí pľovozování aužívání dila.

9.7. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy |e dále zkompletované př'edání:
9.7.1. clokumeĺrtace skutečnélro pľovederrí clíla - stavby (DSPS) ve 4 vylrotoverríclr (paľé)

v tištěné formě + ]. x na CD; DSPS buc1e zpľac oyána v rozsalru pľo|ektové
dokumentace pfo pľováclění clíla - stavby (DPS) a utrYíděna poclle seznamu, kteý
buc_le její součástí, v DSPS buclou zapracován1, veškeľé změny a odchylĘ skutečného
pľovedení stavby od DPS a |eií součástí ľor.něž bude zlrotor'itelen'r zpracovaĺý
SezÍlam všech těchto prcvecleĺrýclr změn a oc1clrylek v pruběhu ľealizace c1íla,

9.7.2. veškeľé přílohy DSPS, včetně soupisu pľor.ecleĺrýclr zĺněn a odcl'l1,lek
od odsouhlasené zadávací c1okuĺnentace musí být zlrotovitelem potvľzeny,

9.7.3. kompletní qchozí revlze a zkoušĘ - zápisy o vyzkoušení techĺrologických zaiízení,
o pľovedeĺrýclr ľevizíclr a pľovozníclr zkouškáclr (v ľozsalru této smlouq), včetně
fotodokumentace v cligitální poclobě,

9.7 .4. cloklady pľokazuiícíclr splĺrění teclrnickýclr požaclavků na použité ĺnateľiály a r.yľobĘ
dle zákona č,22/1997 Sb. o tecl'rnicĘch požaclavcíclr na lýľobĘ ve znění zak. č.
71/20()() Sb. l' platném zněĺ'lí, rlaÍízęní vlády č. 163/2002 Sb., kteľýĺn se Stänoví
technické požac1ar'Ę ĺra r'rybľzrné stavební wýrobĘ ve znění ĺlałízeri vlády č.
312/200s Sb.,

9.7.5. kopie platnýclr záručních listů s icleĺrtifikací a poc1ľobný SezÍlaĺTI s ozĺračeníĺn
konkrétních jednotlirycl'r q,pu zaÍízeĺrí a l.yľobků s ur'edením pĺ:esrrélro tefmínu
záruční c1oby oc1 - do,

9.7 .6. pľor'ozĺrí ĺnanuzíly, äteSty, ceľtitiki'rq,, bezpečĺrostĺrí listy,
9.7.7. zápisy o pľĺx'ěř'ení pľací a koĺrstľukcí zakq,t1-clr v průbělrr-r pľací,

10
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9'7.8. veškeľá pĺYec1ávaná dokumentace ĺnusí být přiložena včeském iazyce sýjimkou
obecně uznávaných ceľtlfikátu v ľámci EU,

9.7.9. další cloklad)'obsažeĺré ve stal.ebních povoleníclr a ve stanoviscíclr a łry|ác1ĺYeních
orgánů státní Spťá\ry,

9.7.10- doklady o uložení suti, zemiĺry a odpacĺů, kopie vážních a skládkovych listu,
9.7.77. kolaudačrrí souhlas nebo jiné spľávní tozhoánutí'
9.7.12. návľlry uživatelsĘch manuálů - poclle potĺ.eby'
Kazdé plnění předměĺr sĺnlouły (i ieho části) musí být pi.evzato (zkontrolováno) uľčeným
pľacovníkem objednatele. Pokud při pĺYeiímacím riízení buc1ou zitštěny aľou'le ,ráay
a nedodělĘ, stanoví smluvní Stľany teľmíny pro iejich odstľanění. Toto však nijak nemění
sjednaný tetmín plnění a povinnost zlrotovitele platit smluvní pokuľu ctle čl. 8. odst. B'1' této
smlouły. Teprve po odstľanění všeclr vacl a ńedodělků buáe přeiím ací ŕízení ukončeno.
Za vady způsoberré obieclnaťelem' neÍlese zhotovitel oc1povědnost.
Zlrotovitel poskytuje záruku na kvaliu a jakost clíla (provedenýclr pľacĺ) po dobu ó0 měsíců
ode clne prYec1ání díla obieclnateli. V tento den pĺeil"rźzĺ na 

_obiednatele 
,rebezpečí škody

na díle. Zlrotovitel se zavazuje, že díIo bude ĺn?t po clobu trvání uveclené záruční doby
vlastnosti stanovené v pľoiektové clokumentaci (včetně ieiích změn a cloplňkuj,
v teclrnicĘclr noľmách a pi'edpisech, kteľé se nźl pfovedení díla vztahují, iiĺrak vlastnosti
a jakost odpovídající účelu sĺnloułry'
Po sjednanou záruční dobu zhotovitel oclpovídá za iakost a kompletnost pľovecleného díla,
zapoużiý mateńá|, za kvalitu a úplnost montáźe stavebních pncí a funkci łíla.
objednatel Se zavazuje, źe pr:ípadnou ľeklamaci vady díla uplatní u zhotovitele
bez zbytečnélro odkladu po jejím projevení se/po ie,ím zjištění, a to písem,',ou formou,
přičemž v ľeklłnaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a ter,r''ín jejílro odstľaĺrění.
Zhotovitel povinen zaháiit bezplatné odstľaňováĺrí ľeHamóvané vac1y nepľoďeně nejpozděii
do 48 hodin oc] doručení ľeklamace a oclstľanit ji v co ĺreikratším_ možném te.rní.'.l,
neipozclěji však do 3 dnů ode clne cloručení písemné ľeklamace, je_li to technicky
a technologrcky možĺré, iinak do c]ata dolroclnutého smluvními stranami; neclolroc1nou-li se
smluvní StĹ_any, bucĺe vada odsttaněna clo 10 c-lĺlů. Pokud zhotovitel clo 3 dnů vaclu
neoclsttaní a ani neposkytl obieclnateli vyjáclření, iak a kdy ľeklamovanou vadu odstľaní,
popřípadě' že ľeklamovanou vac1u neuznílvá, má se za to, že zlrotovitel tuto vac1u uznává
a odstľaní ji v uvedené llrůtě 10 clnů' Vady oclstľaní zhotovitel na vlastní náklac1y, včetně
přrpadnýclr škocl vzĺriklýclr v důsleclku vadného plnění této smlour.1,.
Záruka se nevztalruie na zĺněny vzniklé ĺráslednou činĺrostí ti'etí osobou, l,lir,7 způsobené
živelĺrýĺni p ohrornami, či nep ř.edvícĺatelrrýnri událostmi'
Zlrotovitel odpovídá za část dí|a za stejnýclr podĺnínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno

"yš_"' " 
to oc] data pi'ec1ání záruční oprary. V případě leklamace pľací oĹiejnateleĺn je

ľeklamační místo u zhotovitele náslec1ující:

Jestliže zlrotovitel neoclstraní vacly r.e llrůtáclr ur.ecleĺrýclr v oclst. 9'11. tohoto članku, je
objeclnatel oprávněn pľovést Ęto pľ1rce sáĺn, nebo jejiclr pľovecleníĺn pověi-it iinou osobu
nebo iejím ptostr:ec1nicťvím zakoupit, l7něĺrit vacürou či ĺreúplĺrě funkčĺrí část c]íla. Takto
vzniklé náklacly je zhotovitel poviĺren ulrľadit obiec1nateli clo 14 c]nů ocle clĺre cĺoručení
faktury - clariového c1okladu. Tímto se zlrotol.itel nezbar.u|e odpověc1rrosti za clílo' jako celek,
anl za jelro jeclĺlotlĺvé části.

il



10.1.

70.2.

10.3.

10.4

10.5.

10.6.

70.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

r MĚsTsKÁ ĆÁsľ
PRAHA 5

',
ď

ć,. 0049/0/0l''{I/16

70. Záyěĺečná ustanovení

Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zlrotovitel povinnost mít uzaví-enou pojistnou
smlouvu na oclpovědnost za škoclu způsobenou činností zlrotovitele 3. osobám, kteľá je
uzavÍena ĺra ĺnininrální výši poiistĺlé částky 5 rnil. t{č.
Smlouva ĺnůže být ĺněněna pouze písenrnou clol'roc1ou obou stran ve tbľmě r,zestupně
číslovaných, oboustľanně poc1epsaných c1odatků, které se Stanou neclílnou součástí iéto
smlouvy.
Nestaĺrovíli tato smlouva, že se oznámení činěné clle této smlouvy clĺulré snrluvní stľaně
ĺnolrou pľovést zápisem ve stavebním cleníku, či ;iným způsobem, provádí se oznámení
písemně, a to osobním př'ecláním listiny oznáĺnení obsalu;ící pověřenému pľacovníku nebo
zástupci drulré stľany, a nelze-|i tak učinit, jejíĺn zasláníĺn poštou fortnou cloporučenélro
dopisu, nebo e-mailem s potvťzením doĺučení a pi'ečte ní. oznámení ie účinĺré cĺnern jelro
doručení nebo pi'evzetí, dĺrem poťvľzení o pi'ečtení e-mailu, pĘadně clnem' kdy Ĺylo
pÍevzetí listilry, nebo potvľzení o př'ečtení e-mailu, clrulrou sťľaĺrou odmítnuto ĺrebo ti-eiím
dnem po sclělenípošty, že dopoĺučený clopis, jímźt:y|alistina zaslánadrulré stľaně na adľesu
uveclenou v této smlouvě, byl pľo ĺrepř'ítomnost adrcsáta uloźen na poště, ikdyž se aclresát o
uložení nedozvěděl' Toto ustanovení platí přiměřeně i pto doručování ji"1;.l_' listin a
podkladů, kteľé maií být pĺYedány'
obiednatel si łyhľazule pľávo odstoupit od smlour,7 v případě jejího lrrubého porušení
Że Stľany zhotovitele. Hrubým poĺušením |e:
70.4.7. necloclľžení kteľélrokoli z teľnrínů pŕĺ rcalizaci předmětu smlouvy uvedenélro r, čl. 5.

odst. 5.1. této smlouły o 15 kalendářníclr clnů;
70.4.2. neclodľžení kvality af nebo podĺnínek stanovených oryány Státní Spfávy, požárních,

bezpečnostníclr nebo ekologicĘclr prYedpisů, Ĺt..é ,]''ońou mít .ĺrli.r',',u povolení
kužívání a pľovozu ďla;

10.4.3. poĺušení dolroc1y o použité a projednané teclrnologii.
objedĺratel a zhotovitel |sou oprávněni odstoupit ocl smlouvy v prYípac1ě, je_ti na majetek
druhé stľany łryhlášen úpac1ek anebo je-li návľh na zaháiení insolvenčního Íízení zamítnut
pĺo nedostatek majetku.
oclstoupení oc1 smlouł1' musí být učiĺrěno píseĺnĺlě, pľávo oclstoupit oc1 sĺrrlour1, ĺremá ta
Stľana' která se poclstatĺlého porušení sĺnlourry c1opustila' űčinky oc1stoupení nastávají clnem
cloručení oznámení o oclstoupení cĺrulré smluvní stľaĺrě.
V případě oclstoupení oc1 srnlour'ry se zlrotoviteI zavtlzuje opustit stavenĺště a r,1,klic1it z1ŕízení
stavenĺště nejpozclěji do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
Zhotor'itel má v pĺYípaclě ĺreplnění ujednání této smlour,7 ze Stľany objednatele právo
n^ pozastavení pľací až do oc1stľanění důvoclů a ptávo na úlrľaclu škod, kteľé tí-to
zhotoviteli vzniknou.
Sĺrrluvní Stťany sjeclĺiávají' že veškeľé vzájeĺnĺlé a splatné polrledár,Ę ie možĺ-ré započitat,
ĺrebo postoupit tĺ:etí stľaně.
Y zá|ežjtosteclr ĺleupľavených \rtextu této sĺnloułry platí ustanovení zákoĺra č.89/2012 sb.
občanský zákoník, l. platrrém zĺlění., příp. c1alších obecĺ'lě platnýclr pľávníclr př.eclplsů, kteľé
ĺnají vztal^l ke s|ec1ĺ'lanéĺnu smlur'nímu vztalru.
Sĺrrluvní st1'an)I se clolrocll1,, že ĺra píseĺnně přeclklác1ilné zásadĺ-lí návľhy a připomínk), buclou
píseĺnrrě ľeagovirt c'lo 5 pľacor.rrích clnů po obdľžeĺrí' Prc zápisy ve stavebĺłĺn cleniku platí
llrůta 3 pľacor'ĺríclr clnů. Polucl clrrrhz't straĺra ĺra ziipis r, clzrĺré lhůtě ĺreľezrg-rie, ĺrrá se za t3, że
se zápiseĺlr souhlasí a ĺreĺnĺ't ĺrámitck.
Sĺnlur'ní stľżul)l rýslorłrě souhlasí s tíĺn, ab1, tato st-nl<luya llyla zr.eř.eiĺlěna y regisťĺrr slnluy za
poclĺľlínek zlikona č.310/2015 Sb., o zvlzíštĺlích poc1ĺl-rínkl'rclr účirlĺ-rosti něŘtcľých stnlul,,

t2
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uveĺ'ejňovánítěchto smluv a o ľegistru smluv, ve znění pozdějšíchptYedpisů, do 30 dnůode
clne podpisu smlouvy poslední smluvní Stfanou. Smluvní ,ĺr".'y

'orrńlu'í
se zveřejněním

slýclr osobních údaiůve smlouvě,ktetá bude zveiejněna v.egistru smluv podle věty první.
Smluvní Stfany prohlašují'žeskutečnosti obsaženéve smlo];vě nepovažuiíza obcĹodní
tajemství ve smyslu $ 504 občanskéhozákoníku
Smlouva je vyhotovena vpěti (5) stejnopisech, čtyĺYi(4) z nich obdůíobjednatel a jeden (1)
zlrotovitel' Všechny stei nopisy mají hoclnotu originálu.
Tato smlouva nabýrvá"platnosti a účinnostidnem jeiílro podpisu drulrou ze smluvních stran.
Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. L zákona č.I31 / 2OOO Sb., o lrlavním městě Pľaze,
ve znění pozdě|ších př'edpisů, potvtzuie, žebyly splněny podmínky pĺoplatnost pľávního
jednání městské části Pľalra 5, a to usnesením RA'tČč'39 /1462/20'L6 ze dne 1,9. 10. 2016.

1: Zadávací pľojektová dokumentace (volná příloha)
2: Položkový ľozpočetzpracovaný zhotovitelem
3: Platný doklad o poiištěnízhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho

činnostív souvislosti s plněním této smlouły o dílo
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10.13.
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10.15.

Pi'ílohy:
Příloha č

Příloha č

Příloha č

V Pľaze dne
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