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číslo smlouvy objednatele: DOD00171821
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OHLA ŽS, a.s.	IČO: 463 42 796 	
Tuřanka 1554/115b	DIČ: CZ46342796		
627 00 Brno	OR KS Brno, odd.B, vl. 695 	

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
na zhotovení části stavby
„Modernizace trati Sudoměřice - Votice“
číslo smlouvy zhotovitele: 8302104A147
Smluvní strany
Firma objednatele:	OHLA ŽS, a.s.
	Sídlo:					Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno
							zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
	IČO:					463 42 796
	DIČ:					CZ46342796
	Adresa pro doručování: OHL ŽS, a.s., divize Železnice, středisko Mosty, Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno
	Adresa pro doručování faktur: xxxxxxxxxx
	TDS a Správce stavby pro účely smlouvy: xxxxxxxxxx
	
	Dále též jen objednatel.

	Firma zhotovitele:		České vysoké učení technické v Praze
řešitelské pracoviště: Fakulta stavební

	Sídlo:					Jugoslávských partizánů1580/3, 160 00 Praha 6
           	Adresa pro doručování: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6
	IČ:						684 07 700
	DIČ:					CZ68407700
	Zastoupená Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., tajemníkem

	Dále též jen zhotovitel.

Preambule

Investorem stavby se pro účely této smlouvy rozumí Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 70994234.

Investor oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 5. 2017 pod evidenčním číslem zakázky: Z2017-012884 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zadávacího řízení byla investorem pro plnění veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka objednatele.

Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést pro objednatele část stavby s názvem „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“ (dále též jen stavba).

Hlavní smlouvou o dílo se pro účely této smlouvy rozumí smlouva o dílo uzavřená mezi investorem (v pozici objednatele) a objednatelem (v pozici zhotovitele) za účelem realizace celé stavby s názvem „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“.

Poddodavatelem se rozumí osoba odlišná od zhotovitele, která je pověřena zhotovením či dodáním části díla a právní nástupce všech těchto osob.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na stavbě „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“ dlouhodobý monitoring napětí v bezstykové koleji dobu 5 let na stavebních objektech:

SO 73-20-10
železniční most v km 107,790
SO 73-20-13
železniční most v km 108,558
SO 73-20-14
železniční most v km 180,939

Dílo bude provedeno v rozsahu a podle následujících podkladů (v pořadí dle důležitosti - sestupně):
	projektová dokumentace ve stupni pro realizaci stavby, zpracovaná společnostmi SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080, IČO: 25793349 a METROPROJEKT Praha a.s., se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 45271895 z 01/2013, seznam výkresů je uveden v příloze č. 3 této smlouvy o dílo (dále též jen RDS);
	Technických podmínek, které byly součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, ve znění k datu podpisu Hlavní smlouvy o dílo, není-li dále stanoveno jinak, a které tvoří:

	Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP staveb)

Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby VTP/R/F01/16
Zvláštní technické podmínky část 1 
	Právní předpisy - za Právní předpisy se považují obecně závazné právní předpisy a rovněž technické normy (zejména České technické normy) vydané jinými osobami, než orgány veřejné moci, pokud jsou závazné na základě ustanovení jiných právních předpisů. Za Právní předpisy se považují rovněž dokumenty a předpisy vydané investorem;
	oceněný výkaz výměr (nabídka zhotovitele).


	Předmětem plnění zhotovitele je zejména:

-	zpracování projektu monitoringu, jeho projednání a schválení
-	Instalace snímačů
-	1x za rok zpracování a stahování dat 
-	1x za rok zpracování zprávy z měření, analýza dat 

	Zhotovitel pečlivě překontroloval projektovou dokumentaci a souhlasí s tím, že objednatel nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci. Dále je zhotovitel srozuměn s tím, že množství uvedená v dokumentaci jsou pouze informativní povahy, a je-li součástí projektové dokumentace výkaz výměr, tento slouží pouze jako pomocný podkladový materiál a je nezávazný.

2.04	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení, které objednatel předal zhotoviteli před uzavřením této smlouvy o dílo a požadavky zúčastněných orgánů státní správy.

2.05	Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě níž byly zahájeny práce, či ke změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované investorem nebo ukáže-li se během realizace výstavby nutnost změnit rozsah nebo způsob provádění prací, dojde k odpovídající změně této smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem. Dodatek ke smlouvě o dílo ve smyslu tohoto odstavce smlouvy o dílo lze uzavřít jen tehdy, byla-li změna schválena investorem. 
Čas plnění
Termíny realizace díla:
	zahájení měření na staveništi:	10.11.2021
	zřízení monitoringu na stavbě	od 3.11.2021
	roční zprávy monitoringu za roky 2022 – 2026	vždy do prosince příslušného roku 2022-2026
	ukončení a předání díla:	11/2026
	Dílo bude prováděno ve shora uvedených termínech/lhůtách. 
Objednatel je oprávněn písemnou výzvou zaslanou elektronicky na e-mail zhotovitele pavel.ryjacek@fsv.cvut.cz určit (i opakovaně) jiný než shora uvedený předpokládaný termín zahájení díla a to podle potřeb objednatele na stavbě. Tato výzva bude zhotoviteli zaslána alespoň 5 kalendářních dnů předem. Dojde-li takto k posunu některého termínu, dochází bez dalšího k posunu na tento termín navazujících termínů pro dokončení, a to o stejný časový úsek (počet dnů), o který byl příslušný termín posunut. Posunem termínu zahájení prací na jednom celku díla/stavebním objektu však nedochází automaticky k posunu termínu zahájení prací na jiném celku díla/stavebním objektu, nebude-li ve výzvě určeno jinak. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele obsaženými ve výzvě. Nedojde-li takto k posunu, platí předpokládané termíny. V souvislosti s prováděním díla v jiných než předpokládaných termínech na základě výzvy objednatele nevznikají zhotoviteli jakékoliv dodatečné finanční nebo časové nároky, což zhotovitel bere výslovně na vědomí. Zhotovitel se zavazuje písemnou výzvu objednatele respektovat a v souladu s ní provádět dílo.
	Zhotovitel musí dát objednateli okamžitě písemné oznámení o pravděpodobných konkrétních budoucích událostech nebo okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce na díle, nebo zpozdit jeho provádění. Požádá-li o to objednatel, musí zhotovitel předložit též odhad vlivu takové události nebo okolnosti na cenu díla a termíny jeho provádění.

Dojde-li k jakékoli události nebo okolnosti, jež má podle názoru zhotovitele negativní vliv na čas plnění, musí zhotovitel písemně oznámit objednateli nárok na prodloužení termínu pro dokončení díla a ostatních dílčích termínů tím přímo dotčených co nejdříve, jak to bude možné, nejpozději však do 14 dní od okamžiku, kdy se mohl zhotovitel jednající s odbornou péčí o tomto vlivu dozvědět. V případě, že tak zhotovitel neučiní, zaniká mu nárok na toto prodloužení.
Za předpokladu, že zhotovitel oznámí svůj nárok dle tohoto odstavce smlouvy o dílo, a jde-li současně o nepředvídatelnou událost nebo okolnost, jejíž výskyt zhotovitel nezpůsobil, má zhotovitel nárok na prodloužení o dobu odpovídající vlivu na provádění díla nebo jeho dílčí části.
	Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a do 10-ti dní objednateli k odsouhlasení předat časový harmonogram prací, v němž budou uvedeny postupové dílčí termíny. Objednatel tento harmonogram odsouhlasí nebo k němu sdělí své připomínky, které je zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat a takto upravený harmonogram do 3 následujících pracovních dní předložit objednateli znovu k odsouhlasení. Objednatelem odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný. 

Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram prací, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.
	Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu provádění díla nemají vliv na termín ukončení díla.
K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice).
O těchto překážkách uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku k zajištění příslušných opatření. Zhotovitel se může odvolávat na tyto překážky jen od doby, kdy je písemně oznámil objednateli s tím, že mu brání v provádění díla sjednaným způsobem.
	Jestliže má objednatel důvodné pochybnosti o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě či v odsouhlaseném harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., dokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

Cena za dílo
Předpokládaná cena díla bez DPH dle článku II. této smlouvy je stanovena ve výši:
2 691 138,- Kč bez DPH
	Pro cenu díla prováděného dle této smlouvy platí ve smyslu příslušných právních předpisů sazba DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. DPH bude účtována dle platných zákonů. V případě, že je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, pak tímto prohlašuje, (i) že jím uvedené číslo účtu pro poukázání plateb dle této smlouvy odpovídá účtu, který nahlásil správci daně, (ii) že není tzv. nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a (iii) že plní veškeré své povinosti vztahující se ke správě dle zákona o DPH .Obě smluvní strany jsou plátci DPH a obě smluvní strany se zavazují, že jakékoliv změny, týkající se skutečností uvedených v tomto odstavci, budou neprodleně sdělovat druhé smluvní straně. 

Celkový finanční náklad převzatých prací bude stanoven jako násobek skutečně provedených prací, odsouhlasených objednatelem, a jednotkových cen z nabídky zhotovitele. Objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce odsouhlasené jeho zástupcem ve věcech technických v soupise provedených prací podle dohodnutých jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele. Jedná se o jednotkové pevné ceny.
Tato cena zahrnuje zejména :
	dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě;
	dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;

úklid staveniště;
náklady na zařízení staveniště;
	náklady na tuzemské (event. zahraniční cesty);
	pojištění prováděného díla;
	náklady na ekologické odstranění odpadů vzniklých při provádění díla;
úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla.
	Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy, a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí, a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením této smlouvy a v ceně díla je zohlednil.
V průběhu provádění díla může dojít ke zvýšení uvedené ceny díla jen z důvodu změn a dodatků díla oproti rozsahu vymezenému v článku II. této smlouvy (nové položky neuvedené v nabídce zhotovitele), písemně požadovaných objednatelem (vícepráce).
Zhotovitel se zavazuje na takové vícepráce přistoupit. 
	Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v objednatelem určené lhůtě nebo termínu, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.

Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách, stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem.
Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do stavebního deníku a záznam potvrdí dozor objednatele.
Na vícepráce většího rozsahu zajistí smluvní strana dodávající realizační projektovou dokumentaci zpracování dodatku k projektu. 
	Vícepráce budou doloženy soupisem prací, který bude objednatelem předem odsouhlasen. Pokud zhotovitel předloží soupis víceprací po jejich provedení bez předchozího souhlasu objednatele s jejich realizací, nebudou tyto vícepráce uhrazeny.

Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídit vypuštění provedení některých prací či dodávek, zejména v případech, kdy tak učiní investor nebo kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.
Pokud se zmenší rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Rozhodující pro stanovení výše srážky jsou jednotkové ceny z nabídky zhotovitele. 
Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo dohodnutý paušál). 
Součinnost objednatele
Objednatel předal zhotoviteli jedno paré projektové dokumentace ve stupni pro realizaci stavby.
	Není-li k této smlouvě připojena příloha upravující požadavky na stavební připravenost a součinnost objednatele, platí, že neexistují žádné zvláštní nároky zhotovitele na stavební připravenost a součinnost objednatele dle § 2591 občanského zákoníku a stávající podmínky umožňují zhotoviteli provést dílo řádně a včas za sjednanou cenu. 
Platební podmínky
Smluvní strany se dohodly, že placení bude prováděno na základě faktury vystavené po zřízení monitoringu na stavbě  dle odst. 3.01 písm. b)  této smlouvy a dále vždy po předání roční zprávy monitoringu dle odst. 3.01 písm. c)  této smlouvy, a to v souladu s Nabídkou zhotovitele, která je přílohou této smlouvy.
	Podkladem pro fakturaci zhotovitele bude objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol (soupis provedených prací). Tento zjišťovací protokol bude obsahovat prohlášení o předání a převzetí provedených prací objednatelem a bude nedílnou přílohou faktury. 
Den podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem je dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, přičemž cena prací odsouhlasených v zjišťovacím protokolu vymezuje rozsah dílčího zdanitelného plnění. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. 
	Zjišťovací protokol sestavuje zhotovitel a jednotlivé položky v něm řadí v návaznosti na nabídkový položkový rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel je přitom povinen používat stejného označení položek. Pro označení položek použije jen zkráceného popisu.
	Platba faktur bude prováděna do výše 90 % fakturované částky. Lhůta splatnosti faktur je 45 dnů ode dne jejich doručení, včetně stanovených příloh, v elektronické podobě elektronickou poštou na e-mailovou adresu: podatelna@ohla-zs.cz, přičemž faktury včetně příloh musí být doručeny ve formátu PDF a tak, aby jeden e-mail obsahoval jen jednu fakturu, maximální velikost souboru 15 MB. Akceptovatelný formát faktury je pouze nekomprimované PDF. V předmětu e-mailu nebo v textu e-mailu musí být uvedeno některé ze slov: faktura, faktury, fakturace, fakturováno, fakturujeme, přefakturace, invoice, facture, doklad, faktúr, rechnung, dobropis. Pokud zhotovitel nedodrží tato omezení, faktura v PDF nebude akceptována. V případě, že faktura bude vystavena sice oprávněně, avšak nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji neakceptovat a vrátit ji před datem splatnosti k doplnění. Dnem vrácení faktury skončí plynutí původní lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené nebo řádně doplněné faktury objednateli. 
	Placení zbývajících 10 % fakturované částky je objednatel oprávněn pozastavit. Zádržné bude sloužit na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy o dílo. Zádržné uvolní objednatel do 45-ti dnů po doručení oprávněné písemné žádosti zhotovitele. Tuto žádost je zhotovitel oprávněn zaslat po ukončení a zaslání závěrečné zprávy o provedeném monitoringu.
	Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo příslušnému správci daně.
	Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, včetně změny vlivem víceprací či méněprací, bude fakturována změněná cena. Ve faktuře je zhotovitel povinen uvést zvlášť běžné částky za práce provedené podle smlouvy a zvlášť částky za vícepráce dle dodatků ke smlouvě.

Faktura bude daňovým dokladem, bude vystavena na objednatele, zasílána elektronicky do sídla objednatele a bude hrazena bezhotovostním převodem na účet uvedený na faktuře. Faktura musí mít kromě náležitostí daňového a účetního dokladu a obchodní listiny zejména tyto náležitosti a přílohy:
-	objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce uvedený v záhlaví této smlouvy, 
-	zápis o předání a převzetí díla, potvrzený oprávněnými zástupci obou stran.
	V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti. 

Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
Postoupení pohledávky zhotovitele za objednatelem je možné pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
Objednatel je oprávněn zadržet částku odpovídající ceně zabudovaného materiálu, výrobků či zařízení, u nichž má pochybnost o tom, že byly před jejich zabudováním ve vlastnictví zhotovitele. Takto zadrženou částku je objednatel povinen uhradit zhotoviteli do 7 dnů poté, co mu zhotovitel prokáže, že se stal vlastníkem těchto materiálů, výroků či zařízení.
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení oproti věcnému plnění předpokládanému dle časového harmonogramu prací či oproti této smlouvě, má objednatel právo, pokud zhotovitel toto prodlení nevyrovná do objednatelem určeného náhradního termínu, pozastavit veškeré platby nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy o dílo jako při podstatném porušení smluvních povinností.
Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých poddodavatelských daňových i nedaňových dokladů ve vztahu k vícepracem. Pokud toto svoje právo uplatní, je povinen to písemně oznámit zhotoviteli s uvedením, které materiály nebo subdodávky požaduje doložit. Zhotovitel je pak povinen k soupisu provedených prací přiložit požadovaný daňový či nedaňový doklad za materiál nebo daňový či nedaňový doklad poddodavatelů. Bez těchto dokladů je zhotovitelův daňový či nedaňový doklad neúplný.
Předání staveniště
Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení provádění díla na základě písemné výzvy zhotovitele. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném projektovou dokumentaci a dohodou stran. 
V případě, že pro zahájení prací není nutné předání celého staveniště, je objednatel oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy následující den po výzvě zhotovitele k předání této části, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či v harmonogramu prací jako den zahájení té části díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště nutná.
	Zhotovitel prohlašuje, že již důsledně zkontroloval a přezkoumal staveniště a jeho okolí (zejména formu a povahu staveniště, umístění staveniště, podpovrchové podmínky staveniště, hydrologické a klimatické podmínky staveniště), a to s ohledem na povahu jím prováděného díla. Platí, že zhotovitel založil cenu díla též na této kontrole a přezkoumání a nemá tak nárok na navýšení ceny díla, úhradu nákladů či na prodloužení času plnění, setká-li se na staveništi a v jeho okolí se ztíženými podmínkami, které mohl při důsledné kontrole a přezkoumání alespoň předpokládat.
	Platí, že zhotovitel byl uspokojen, co se týče vhodnosti a dostupnosti přístupových cest na staveniště. Objednatel tedy neodpovídá ani neručí za jejich vhodnost či dostupnost. Náklady vzniklé z důvodu nevhodnosti nebo nedostupnosti přístupových cest pro využití požadované zhotovitelem, nese zhotovitel (včetně např. nákladů na povolení, která mohou být vyžadována od příslušných orgánů státní správy při využití cest). Objednatel není odpovědný za jakékoli nároky, které mohou vzniknout při využití jakékoli přístupové cesty zhotovitelem.

Pro účely této smlouvy se přístupovými cestami rozumí komunikace, které napojují staveniště na síť veřejně přístupných pozemních komunikací, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby zabránil poškození přístupových cest a veřejně přístupných pozemních komunikací staveništní dopravou (toto úsilí zahrnuje zejména používání vhodných vozidel, cest a komunikací). V rámci postupu při provádění díla je zhotovitel povinen pro přepravu materiálů upřednostnit využití přestupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení staveništní dopravy. Zajištění odpovídajícího stavebně-technického stavu veřejně přístupných pozemních komunikací pro vedení staveništní dopravy je povinností zhotovitele. V případě jejich využívání zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry a stavebně-technickým stavem nese veškeré závazky za jejich opravy zhotovitel, a to i tehdy, bude-li jejich vlastník či správce požadovat opravu či úhradu po objednateli. Zhotovitel je dále povinen na své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání.  
Zhotovitel je povinen předat objednateli v zákresu i popisu všechny přístupové cesty, které bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací, včetně dokladu o projednání těchto přístupových cest (je-li nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací, a to před jejich použitím pro potřeby zhotovitele (resp. poddodavatelů).
Zhotovitel je povinen předat objednateli v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které bude využívat v souvislosti s prováděním díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných pozemních komunikací (je-li nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací, a to před jejich použitím pro potřeby zhotovitele (resp. poddodavatelů).
Zhotovitel musí nést všechny náklady a poplatky za případné zvláštní užívání veřejně přístupných pozemních komunikací zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích, které si musí zajistit pro účely provádění díla. V případě zvláštního užívání veřejně přístupné pozemní komunikace se má pro účely smlouvy za to, že takováto komunikace je přístupovou cestou.
Zhotovitel je povinen udržovat na všech staveništních komunikacích, přístupových cestách nebo veřejně přístupných pozemních komunikací pořádek a staveništní komunikace společně s přístupovými cestami udržovat. Je povinen odstraňovat veškerá znečištění staveništních komunikací, přístupových cest nebo veřejně přístupných pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním díla, a to bez průtahů, nejpozději však do jedné hodiny od vzniku každého takového znečištění. Neučiní-li tak, může úklid provést objednatel a zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady s tím spojené objednateli.
	O předání staveniště (jeho části) sepíše objednatel společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran. 

Vytýčení všech inženýrských sítí a zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu.
Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí.
Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady zahrnul do ceny.
	Objednatel může podle svých možností zajistit zhotoviteli služby, které bude zhotovitel požadovat při předání staveniště, (elektrickou energii, skladovací prostory, přípojný bod vody, šatnování, atp.), vždy však za předem dohodnutou úhradu.
	Během provádění díla musí zhotovitel zajistit, že na staveništi nebudou zbytečné překážky. V této souvislosti dále bude průběžně zajišťovat uskladnění nebo odstranění jakéhokoliv svého vybavení nebo nadbytečného materiálu, a to i bez upozornění objednatele. Nejpozději v den převzetí díla objednatelem však musí zhotovitel odklidit ze staveniště veškeré své vybavení, přebytečný materiál, odpad a suť a současně staveniště a stavbu opustit uklizené a zabezpečené. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

Podmínky provádění díla
Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel Je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech jeho činností na staveništi a všech postupů užitých při provádění díla. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování díla. Kdykoliv vznese objednatel požadavek, musí zhotovitel bez odkladu předložit podrobnosti o opatřeních a postupech, které navrhuje použít pro provedení díla. Zhotovitel bere na vědomí, že jeho práce budou probíhat v souběhu s pracemi objednatele a jeho smluvních partnerů a je povinen přizpůsobit svou pracovní činnost technologickým postupům ostatních účastníků výstavby. Objednatel je oprávněn v zájmu zajištění plynulého průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele. 
	Zhotovitel si je vědom toho, že dílo musí být plně způsobilou a funkční součástí celé stavby. V průběhu zhotovování díla je povinen počínat si tak, aby s ohledem na navazující i souběžně probíhající dodávky a práce neomezoval objednatele, jiného objednatelova zhotovitele, či investora dokončit stavbu řádně a včas. Zhotovitel si je současně vědom rozsahu škodlivých následků, které může jeho vadné či pozdní plnění způsobit ve vztahu k řádnému a včasnému dokončení celé stavby.
	Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které neumožňují provedení díla sjednaným způsobem, je povinen oznámit to objednateli k zajištění příslušných opatření. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí, že pro bezchybné provádění díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění, bude neprodleně písemně informovat objednatele a po dohodě s objednatelem zahrne tyto činnosti do plnění dle této smlouvy, a to na podkladě smluvního dodatku.  
	Obdrží-li zhotovitel od objednatele nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle předchozí věty. Upozornění zhotovitele musí být doručena v písemné formě vedoucímu projektu objednatele. Trvá-li objednatel na použití nevhodné věci nebo postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, je zhotovitel oprávněn požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku se nepoužije.
	Zhotovitel je povinen provést dílo sám, bez dalších poddodavatelů. Na dílo sjednané touto smlouvou o dílo či na jeho část může zhotovitel uzavřít smlouvu se svým poddodavatelem pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. V případě, že tak neučiní, bude toto považováno za důvod k odstoupení objednatele od smlouvy z viny zhotovitele jako při podstatném porušení smlouvy a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla uvedené v odst. 4.01 smlouvy a nahradit objednateli škodu v celém rozsahu.
	Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá předchozímu písemnému schválení objednatele.
Pracovníci zhotovitele budou mít na pracovišti pracovní oděv s firemním označením. Zhotovitel je povinen označit veškeré své zařízení, stroje a materiál, které používá k plnění smlouvy, svou obchodní firmou. K obdobným povinnostem zhotovitel zaváže i všechny své případné poddodavatele.
V průběhu provádění díla se můžou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určení poddodavatelé zhotovitele. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočníka).
	V souladu s  právní úpravou zakotvenou v zákoně č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, v platném znění, se smluvní strany dohodly na následujícím smluvním ujednání:

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy beze zbytku splňuje a bude splňovat povinnosti dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen „zákon“), a dle souvisejících předpisů (dále jen „předpisů“);  že neuvede objednatele do konfliktu se zákonně chráněnými zájmy a že nevystaví objednatele nebezpečí postihu za přestupek podle zákona a předpisů, resp. správní delikt podle zákona a předpisů, a to ani tak, že by se objednatel stal ručitelem za úhradu pokuty za takový přestupek, resp. správní delikt uložený ve smyslu zákona a předpisů. V případě, že bude objednatel ve správním řízení, jako účastník tohoto řízení, činěn odpovědným za přestupek, nebo správní delikt dle zákona a předpisů a dle pravomocného rozhodnutí mu bude jako ručiteli uložena povinnost zaplatit pokutu, zavazuje se zhotovitel, že provede zaplacení pokuty tak, aby povinnost objednatele zaplatit pokutu jako ručitel nevznikla a vznikla-li by, provede úhradu této pokuty tak, aby zanikl ručitelský závazek objednatele ručícího za zaplacení pokuty, nebo jinak provede uspokojení ručitelského závazku nebo odškodní objednatele, pokud k úhradě jeho ručitelského závazku již došlo.
	Bude-li pracovníkovi zhotovitele (příp. poddodavatele) prokázán majetkový delikt ke škodě objednatele, investora nebo uživatele, nebo pracovník zhotovitele (příp. poddodavatele) poruší ustanovení této smlouvy, předpisy BOZP či PO nebo neuposlechne oprávněného pokynu objednatele, bude tento pracovník do 48 hodin ze stavby zhotovitelem odvolán. Objednatel dále může nařídit odvolání jakékoliv osoby z personálu zhotovitele, která se chová nepřístojně nebo nevykonává řádně své povinnosti při provádění díla. Zhotovitel je povinen řídit se tímto odvoláním.
	Investor určil a smluvně zajistil potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na staveništi. Zhotovitel se tímto zavazuje k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění díla a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění díla i všechny své poddodavatele. 
	Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných poddodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje zhotovitel. Zhotovitel zajistí, aby práce na stavbě prováděli pracovníci, kteří budou mít řádně uzavřené zdravotní pojištění podle zák. 48/1997 Sb., v platném znění a dalších předpisů platných pro cizince. V případě, že toto zhotovitel nezajistí a dojde k plnění vyplývajícího ze zdravotního pojištění (ošetření úrazu apod.), je zhotovitel povinen uhradit veškeré náklady a škody z tohoto vzniklé.

Veškerá projektová dokumentace, je-li předmětem plnění, tj. plány, výkresy, výpočty, popisy a průvodní dokumenty a jejich kopie, vyhotovené zhotovitelem k provedení sjednaného díla, přechází do vlastnictví objednatele.
Objednatel je oprávněn kdykoli přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla nebo jeho dílčí části. V případě takového přerušení z důvodu na straně objednatele dochází k prodloužení termínu pro dokončení díla a ostatních dílčích termínů přímo dotčených nařízením přerušení provádění díla nebo jeho dílčí části, a to o dobu odpovídající přerušení provádění díla nebo jeho dílčí části. Rozsah přerušení specifikuje objednatel. Během přerušení bude zhotovitel na vlastní náklady chránit, pečovat a zabezpečovat rozpracované dílo před jakýmkoliv chátráním, ztrátou nebo poškozením.
	Zhotovitel prohlašuje, že v žádném časovém okamžiku pro investora nezpracovával projektovou dokumentaci pro provedení stavby a že nebude vykonávat autorský dozor nebo funkci správce stavby ve vztahu ke stavbě.

Zhotovitel je za všech okolností povinen prověřit a zajistit, že žádný z jeho poddodavatelů ani dodavatelů na nižších úrovních subdodavatelského řetězce, v žádném časovém okamžiku pro investora nezpracovával projektovou dokumentaci pro provedení stavby a že nebude vykonávat autorský dozor nebo funkci správce stavby ve vztahu ke stavbě.
V případě porušení tohoto prohlášení a této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla uvedené v odst. 4.01 smlouvy, nahradit objednateli škodu v celém rozsahu a bezodkladně zjednat nápravu. Objednatel je též oprávněn odstoupit od smlouvy.
	Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na prodloužení doby pro dokončení a/nebo dodatečnou platbu podle této smlouvy, oznámí to zhotovitel písemně objednateli s popisem skutečností nebo okolností pro vznik nároku. Oznámení bude dáno jak nejdříve je to možné, ale ne později než 21 dnů po tom, co se zhotovitel dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku události nebo okolnosti.

Dodržení postupu podle předchozího odstavce je podmínkou vzniku nároku na prodloužení doby dokončení díla a jakéhokoliv nároku na dodatečnou platbu.
Jakost díla
Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou. Dílo musí splňovat kvalitativní požadavky specifikované realizační dokumentací stavby, Technickými podmínkami a právními předpisy (normami ČSN platnými v době provádění díla, předpisy investora a obecně závaznými právními předpisy). Nebudou-li takto kvalitativní požadavky specifikovány a neobdrží-li zhotovitel od objednatele jiné pokyny, musí dílo splňovat nejvýše možné kvalitativní parametry tak, aby mohlo plně sloužit svému účelu. Liší-li se v konkrétním případě kvalitativní požadavky dle Technických podmínek od požadavků ČSN, platí přednostně požadavky dle Technických podmínek. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s kvalitativními požadavky na dílo (zejména s obsahem Technických podmínek) podrobně seznámen.
	Zhotovitel se zavazuje v souladu s Právními předpisy zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor.
	Platí, že zhotovitel podpisem smlouvy poskytl objednateli rozsahem ani způsobem neomezenou, postupitelnou, nevýhradní a bezúplatnou licenci k rozmnožování nebo jinému užití dokumentů zhotovitele.
	Zhotovitel se zavazuje seznámit veškerý svůj personál zhotovitele s povinností podrobit se kontrole na alkohol a návykové látky prováděné objednatelem nebo investorem.  Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna prostřednictvím objednatelem určených osob. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku hradí zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba personálu zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽ“. Kontrola bude prováděna podle příslušného Právního předpisu.
	V souvislosti se zavedeným certifikovaným systémem kvality, systémem vztahu k životnímu prostředí a systémem bezpečnosti práce u objednatele umožní zhotovitel provedení zákaznického auditu na činnosti zhotovitele v těchto oblastech a realizuje nápravná opatření vyplývající z těchto auditů.
BOZP a PO a EMS
Zhotovitel je povinen dodržovat příslušná ustanovení legislativních předpisů určených pro stavebnictví – bezpečnost práce při provádění stavebních prací.
	Zhotovitel je povinen dodržovat drážní předpisy pro prováděné činnosti - při pracích v prostorách SŽ/ČD.
Zhotovitel je povinen dodržovat příslušná ustanovení zákonných předpisů v oblasti Požární ochrany.
Zhotovitel je povinen písemně předat kopii dokladů o odborné a zdravotní způsobilosti jeho zaměstnanců.
Zhotovitel je povinen písemně předat kopii dokladů o platnosti technického stavu veškerých vozidel, strojů a zařízení používaných na pracovištích objednatele.
Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti BOZP a PO.
Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, pokynů apod.
Zhotovitel je povinen zajistit pro své zaměstnance (v případě prací v prostorách SŽ/ČD) speciální školení SŽ/ČD a zdravotní prohlídku pro práce v prostorách SŽ/ČD.
Zhotovitel je povinen zajistit (v případě zaměstnanců cizích národností) vedoucího zaměstnance, který ovládá český jazyk, popř. tlumočníka pro přebírání příkazů, pokynů apod. od objednatele.
Zhotovitel je povinen jmenovat odpovědnou osobu zhotovitele.
Zhotovitel je povinen vybavit řádně své zaměstnance předepsanými OOPP.
Zhotovitel je povinen písemně předat zástupci objednatele dokument o nebezpečí a rizikových faktorech  při provádění sjednaných prací před jejich zahájením.
Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců od počátku až do konce směny.
Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré interní směrnice objednatele, které se týkají BOZP a PO.
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost pracoviště a zaměstnanců při provádění prací ve výškách, v hloubkách, při bouracích pracích a jiných nebezpečných činnostech.
Zhotovitel je povinen umožnit vstup odpovědných zaměstnanců objednatele na pracoviště zhotovitele za účelem kontroly dodržování předpisů o BOZP a PO.
Zhotovitel je povinen předložit ke kontrole všechnu požadovanou dokumentaci a doklady o odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců.
Zhotovitel je povinen dodržovat zákony a související předpisy týkající se životního prostředí, dodržovat zásady uvedené v příloze této smlouvy a respektovat zásady environmentálního systému objednatele.
Za porušení povinností zhotovitele v oblasti dodržování předpisů o BOZP a PO zaměstnanci zhotovitele, sjednaných v tomto článku smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokuty za každý zjištěný případ v následující výši:
·	nepoužívání ochranné přilby zaměstnanci				10.000,- Kč/přilbu
·	nezajištění výkopů (prací v hloubce)					20.000,- Kč/závadu
·	nezajištění přechodů přes výkopy, komunikaci apod.			20.000,- Kč/ks
·	nezajištění práce ve výškách (osobní – kolektivní)				30.000,- Kč
·	nedostatečně zajištěné konstrukce pro zvýšení místa práce (např. lešení)	40.000,- Kč/díl
·	nepoužívání jiných OOPP než přilby				  	2.500,- Kč/zaměstnance
·	jiná závada								10.000,- Kč/závadu
·	nepředání či nepředložení požadovaných dokladů				20.000,- Kč
			
		a dalších 10.000,- Kč za každý den a případ za neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad v termínu stanoveném objednatelem až do sjednání nápravy. Nárok na náhradu škody není smluvní pokutou dotčen.
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítávat proti fakturované ceně díla.
Předání a převzetí díla
Právo požadovat svolání přejímacího řízení vznikne zhotoviteli dnem řádného splnění díla a provedením řízení o předběžném prověření dokončenosti díla a kvality díla za účasti smluvních stran. Zhotovitel vyzve nejméně deset pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla. Dílo není dokončeno, má-li vady. 
Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. 
Objednatel je oprávněn převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Smluvní strany vylučují použití § 2628 občanského zákoníku.
	1x za rok bude objednateli předána zpráva o provedeném měření včetně analýzy naměřených dat 
	Zápis o předání a převzetí díla bude proveden objednatelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude objednatelem uplatněna za vady díla.

Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele.
V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se přejímacího řízení celé stavby mezi objednatelem a investorem. K tomuto přejímacímu řízení je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu díla.
Záruka za jakost
Zhotovitel neposkytuje na dílo záruku za jakost
Sankce a odpovědnost za škodu
V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení v zákonné výši.
	Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv dílčího termínu stanoveného v této smlouvě o dílo (včetně termínu stanoveného pro předložení zprávy o postupu prací dle odst. 3.04) nebo dle časového harmonogramu prací či stanoveného na kontrolním dnu se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v odst. 4.01 smlouvy, za každý i započatý den prodlení.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla uvedené v odst. 4.01 smlouvy, za každý i započatý den prodlení.
	Objednatel má vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 200 000,- Kč za každý zjištěný případ, jestliže zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek Koordinátora BOZP při práci na staveništi.
	Objednatel má vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč za každé porušení povinnosti, jestliže personál zhotovitele nebo jiná osoba podílející se na realizaci díla se odmítne podrobit kontrole, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo bude výsledek této kontroly u takové osoby pozitivní.
	Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou zajištěných povinností Zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
Zastupování
Během provádění díla v rozsahu této smlouvy až do odvolání zastupuje

zhotovitele  : 
-	ve věcech technických:
xxxxxxxxxx
(každá z výše uvedených osob je oprávněna jednat samostatně)

objednatele:
-	Ve věcech smluvních 
xxxxxxxxxx
-	ve věcech technických (vč. potvrzování zjišťovacích protokolů, převzetí díla):
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
 (každá z výše uvedených osob je oprávněna jednat samostatně)
Zvláštní ujednání
Veškeré ústní či písemné dohody, týkající se předmětu této smlouvy, uzavřené před uzavřením této smlouvy o dílo, pozbývají platnosti.
	Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými chronologicky očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud. 
Zhotovitel se dále zavazuje přistoupit na změny této smlouvy, vyvolané požadavky investora.
Odstoupení od smlouvy je možno provést rovněž pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení od smlouvy uplatnit. Odstoupení musí být učiněno výslovně, ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
	Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny objednatelem nebo které se jinak dozví v souvislosti s prováděním díla, považuje za důvěrné a za součást obchodního tajemství a nezpřístupní je, přímo ani nepřímo, třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele, vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby bylo zabráněno jejich zveřejnění či zneužití svými zaměstnanci, a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění této smlouvy. 

Zhotovitel nesmí jednat přímo s investorem, zejména o cenových záležitostech. Porušení tohoto ujednání může mít za následek odstoupení od této smlouvy jako při podstatném porušení smlouvy. V případě řešení technických záležitostí může zhotovitel jednat přímo s investorem pouze se souhlasem objednatele.
	Objednatel je oprávněn ihned jako v případě podstatného porušení odstoupit od smlouvy mimo jiné v těchto případech:
	prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů,

prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů,
zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smluveného díla,
	úpadek zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona,
	zhotovitel vstoupí do likvidace,
zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě,
zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem.
	Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit též v případě, kdy dojde k zániku právních účinků Hlavní smlouvy o dílo, na jejímž základě objednatel zhotovuje pro investora stavbu. Dále je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit též v případě neschválení zhotovitele investorem (správcem stavby) jako poddodavatele stavby, nebo tehdy, zruší-li či odvolá-li investor (správce stavby) schválení zhotovitele jako poddodavatele stavby. 
Přistoupí-li investor (správce stavby) ke zrušení či odvolání schválení zhotovitele jako poddodavatele stavby a vyvstane-li současně potřeba napravit či odstranit vady prováděného/provedeného díla, je objednatel oprávněn podle vlastní volby buď zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele, nebo nařídit zhotoviteli, aby v určeném termínu zajistil odstranění vad třetí odborně způsobilou osobou předem schválenou objednatelem.
	Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej toto odstoupení zprošťovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě odstoupení od smlouvy, nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště.  Záruční doba v tomto případě začíná běžet účinností odstoupení.

Objednatel může po odstoupení od smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smějí pro dokončení díla používat zařízení zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.
Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelem určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu. 
Objednatel však není povinen platit zhotoviteli jakoukoliv částku (včetně náhrady škod) vztahující se k odstoupené smlouvě do té doby, dokud náklady na provedení, dokončení a odstranění veškerých vad a škod vzniklých zpožděním při dokončování (pokud bude dílo dokončováno objednatelem či třetí osobu) a všechny ostatní náklady vynaložené objednatelem nebudou moci být zjištěny. Zhotovitel má nárok pouze na takovou částku (pokud bude nějaká přicházet v úvahu), která zbývá po odečtení výše zmíněné částky nákladů vynaložených objednatelem. Ve faktuře na tuto částku je zhotovitel dále povinen uvést všechny své peněžité nároky vůči objednateli, vyplývající z odstoupené smlouvy, které vznikly do doby vystavení faktury. Současně je zhotovitel povinen ve faktuře prohlásit, že v této faktuře uplatnil všechny své peněžité nároky vůči objednateli, vzniklé z jejich odstoupené smlouvy do doby vystavení faktury a že nemá vůči objednateli žádné jiné peněžité nároky, vyplývající z jejich smluvního vztahu. Jestliže částka, vynaložená objednatelem převyšuje částku, která by měla být zaplacena zhotoviteli při řádném dokončení celého díla, potom musí zhotovitel na požádání zaplatit objednateli výši tohoto překročení, které bude považováno za vymahatelný dluh zhotovitele vůči objednateli. 
	Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit, převést, měnit, zastavit či jinak zatížit ani jakkoli disponovat s touto smlouvou o dílo, její částí či jednotlivými právy z ní vyplývajícími, či ujednat s třetí osobou převzetí dluhu vyplývajícího z této smlouvy o dílo.
	Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo na sebe převzal nebezpečí změny okolností. Smluvní strany vylučují použití § 2609 občanského zákoníku. 
	Dokumenty, které tvoří obsah smlouvy o dílo, je nutno chápat jako vzájemně se doplňující a vysvětlující. Pořadí závaznosti dokumentů, tvořících obsah smlouvy o dílo, je následující: 1. Smlouva o dílo, 2. Projektová dokumentace, 3. Příloha EMS, 4. Nabídka zhotovitele ze dne 7. 9. 2021 Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, vydá objednatel zhotoviteli nutné objasnění nebo pokyn, který se zhotovitel zavazuje respektovat.
	Zhotovitel prohlašuje, že mu výkon činností nebyl dočasně soudem pozastaven nebo zakázán podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
	Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a certifikačního orgánu, Řídícího orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly objednatele nebo investora. Zhotovitel musí poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. 
	Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
	Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.						
	Zhotovitel prohlašuje, že se hlásí k zásadám a hodnotám obsaženým v Etickém kodexu skupiny OHLA, který je k dispozici na internetových stránkách objednatele http://www.ohla-zs.cz/" http://www.ohla-zs.cz/.
	Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

-	1. Zásady vztahu zhotovitele k životnímu prostředí (EMS)
	2. Nabídka zhotovitele ze dne 7. 9. 2021


Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí ČVUT v Praze; pokud některá ze smluvních stran považuje některé informace uvedené ve smlouvě za osobní údaj či za obchodní tajemství, či údaje, které je možné neuveřejnit podle zákona, musí takové informace výslovně takto označit v průběhu kontraktačního procesu.

Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.

V Brně dne			V Praze dne
za objednatele:	                	za zhotovitele:
OHLA ŽS, a.s.		ČVUT v Praze, Fakulta stavební



………………………………………….				………………………………………..
Ing. Ondřej Doubek						Ing. Petr Matějka, Ph.D.
manažer výrobní							tajemník

Příloha č.1 - Zásady vztahu zhotovitele k životnímu prostředí při provádění díla

Zhotovitel je povinen:
1.	Seznámit se s environmentální politikou objednatele, která je součástí Politiky OHL ŽS, a.s. 
2.	Neprodleně informovat objednatele o všech negativních dopadech nebo vlivech na životní prostředí, vznikajících v důsledku činnosti při provádění díla. 
3.	Mít k dispozici při provádění díla vhodné prostředky ke zdolávání nehod a havárií pro případ úniku závadných látek do životního prostředí.
4.	V případě úniku závadných látek do životního prostředí okamžitě informovat stavbyvedoucího OHL ŽS, a.s. a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).
5.	Zabránit úkapům ropných látek z vozidel a mechanismů, případné úkapy zachycovat.
6.	Zajistit skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby byly zabezpečeny proti úniku do životního prostředí nebo před jiným nežádoucím účinkem.
7.	Před zahájením provádění díla stanovit, které druhy odpadů při realizaci díla vzniknou a zabezpečit jejich zpracování a/nebo odstranění.
8.	Při provádění zemních a bouracích prací zajistit povinnosti původce odpadu dle zákona o odpadech v platném znění pokud je smluvně požadováno i odstranění vzniklých odpadů.
9.	Shromažďovat vzniklé odpady, utříděné podle druhu, a zabezpečit je před znehodnocením, odcizením, únikem do životního prostředí nebo jiným nežádoucím účinkem.
10.	Označit místa shromažďování nebezpečných odpadů identifikačními listy nebezpečných odpadů a nakládat s těmito odpady v souladu s příslušnými předpisy. Označit nádoby na nebezpečné odpady  kódem odpadu, druhem odpadu, odpovědnou osobou a symbolem nebezpečnosti.  
11.	Zajistit po ukončení díla, před předáním staveniště odstranění všech odpadů vzniklých při své činnosti. Volné spalování jakéhokoliv odpadu je nepřípustné.
12.	Pro všechny nebezpečné chemické látky nebo chemické přípravky mít při realizaci díla na stavbě k dispozici bezpečnostní listy.
13.	Zajistit očištění vozidla nebo mechanizmu před vjezdem na veřejnou komunikaci nebo zajistit očištění vozovky, aby nedošlo k ohrožení silniční dopravy.
  

