
202$ - 33/]:

SMLOUVA o VY'KONU TECHNICKEHO DOZORU

STAVEBNiKA A DOZORU BOZP
uzavFena’ dle § 1746 odst. 2 zékona E. 89/2012 5b., obEansky'I zékom’k, ve zném’ pozdéjéich

pFedpisû (da’le jen ,,obi':ansky' zékonl’k“) na vy’tkon technického dozoru stavebnl’ka a dozoru

BOZP pFi provédém’ stavebni éinnosti

Smluvnl’ strany:

1. Obiednatel: Mésto Navy? Bydiov

Sidlo: Masarykovo néméstl' Ep. 1, 504 01 NOW Bydiov

Iéo: 00269247

Jednajl’ci prostFednictVI’m : Ing. Pavel Louda — starosta

(dd/e jen ,,Objednatel“)

2. Posküovatel: Ing. Josef Novotny'l - SAI

sidlo (misto podnikénl'): , 504 01 NOV)? Bydiov

ICO: 13564081

(dd/ejen ,,Poskytovatel”)

1.

Ovodni ustanovenl'

1.1. Dneénl'ho dne, mésice a roku se shora uvedené smluvnl' strany ve vzéjemné shodé do-

hodly na nésledujicim textu této smlouvy na provédém’ Wkonu inienVrsko investiénl’ Ein-

nosti — TECHNICKEHO DOZORU STAVEBNI'KA a dozoru BOZP pfi realizaci stavebnl' Ein—

nosti — ,,Vy’ména stfe§ni konstrukce tribuny sportovm’ho stadionu Novy’ Bydiov”.

1.2. Objednatel je zadavatelem, investorem = stavebnl’kem Dl’la ,,V\'Iména sti‘eém’ konstrukce

tribuny sportovnl'ho stadionu Novy’ Bydiov" (déle jen ,,DI’|o”), jehoi pFedmétem je reali-

zace stavebnl'ch praci blI’ie speciûkovanVch v pFI’sluEné Projektové dokumentaci a soupi-

su praci véetné Wkazu Wmér, které tvoFI' PFI’lohu E. 1 a PFI’lohu E. 2 této smlouvy.

1.3. Uéelem této smlouvy je stanoveni podroach podml’nek provédénl’ stavebm’ho dozoru

stavebnl’ka Poskytovatelem ve prospéch Objednatele a zéroveû provédéni koordinétora

(dozoru) BOZP Poskytovatelem ve prospéch Objednatele. Uprava odmény Poskytovate-

Ie, jakoi i da|§ich souvisejl'cich prév a povinnosti, které z toho zévazkového vztahu obé-

ma smluvnl’m straném plynou. Préva a povinnosti vtéto smlouvé Wslovné neupravené

se Fidl’ pfisluémjmi prévm’mi pFedpisy.

1.4. PFi kladu obsahu této Smlouvy budou za UEeIem jednoznaénosti nl'ie uvedené pojmy

vyklédény timto zpüsobem:

I Pod pojmem ,,Zhotovite|” se rozuml’ osoba, kterou Objednatel vybral ve Wbérovém

Fizem’. Zhotovitel, na za'kladé uzavFené pFI'sluéné Smlouvy o dI’lo, je osobou povinnou

k provedenl’ a realizaci veékeeh stavebm’ch praci na pFedmétném We 5 nézvem

,,Vy’ména stFeénI' konstrukce tribuny sportovnl'ho stadionu Novy’ Bydiov”, a to jako

genera’lm’ho dodavatele stavby.



2.1.

2.2.

I Pod pojmem ,,Stavba” se rozumi Dilo, které je specifikovéno ve Smlouvé o dI’lo uza-
vFené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, déle v Projektové dokumentaci a pFislu§-
ném Soupise praci véetné Wkazu vy’Imér.

I Pod pojmem ,,Sm|ouva o dl’lo” se rozuml’ smlouva uzavFené mezi Objednatelem a
Zhotovitelem, tedy osoba povinna’ k provedenl' a realizaci ve§kerych stavebnl’ch praci
na pFedmétném We 5 nézvem ,,Wména streénl’ konstrukce tribuny sportovm’ho sta-
dionu Now Bydiov”, a to jako generélniho dodavatele stavby.

I Pod pojmem ,,AD” se rozumi autorskv dozor Objednatele, tj. dozor vykona’vany'l
osobou, které zajiét'uje odbornou kontrolni (":innost pFi pûpravé, realizaci a dokonée-
ni stavby pro PFI’kazce v rozsahu, zda stavba éi prova’déné préce odpovidaji Projekto-
vé dokumentaci.

I Pod pojmem ,,Projektova’ dokumentace” se rozuml' Projektové dokumentace pro
provedeni stavby, které tvoFI’ PFiIohu E. 1 této Smlouvy.

I Pod pojmem ,,Soupis praci véetné Wkazu vy'mér” se rozuml’ podrobny’l popis sta-
vebnich praci, dodévek (:i sluieb nezbytm'lch k dplné realizaci pFedmétu DI'la. Pod
pojmem ”VVkaz Wmér” se rozuml' vymezem’ mnoistvi stavebnl'ch praci, konstrukci,
dodévek nebo sluieb s uvedem’m postupu Wpoétu celkového mnoistvi poloiek sou-
pisu praci. Soupis pracu’ véetné Wkazu Wmér tvorl' PFI’lohu E. 2 této Smlouvy.

I Pod pojmem ,,vicepréce” se rozumi sluiby, které jsou nezbytné pro Fédny Wkon
technického dozoru a nejsou zahrnuté v této smlouvé a ani jejich cena nenl' zahrnu-
ta ve sjednané odméné a Objednatel se 5 Poskytovatelem pisemné dohodl na jejich

provedem’.

I Pod pojmem ,,ménépréce” 5e rozuml' sluiby, které nejsou nezbytné pro Fédnv vy'Ikon

funkce technického dozoru a jsou zahrnuté v odméné Poskytovatele sjednané
s Objednatelem na zékladé této smlouvy a Objednatel se 5 Poskytovatelem dohodl,
2e jejich poskytnuti nem’ nutné.

2.

Pi‘edmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zévazek provédém’ Wkonu inienf/rsko investiém’ (:innosti —
technického dozoru ve prospéch Objednatele, a to zajiétém’ a provedem’ ve§kerych Ein-
nosti spojenVch s Fénm a odborny’lm Wkonem technického dozoru stavebm’ka dle zé-
kona é. 183/2006 Sb. a dalél’ch souvisejl’cich prévnl’ch predpisû a déle za podminek bll'ie
uréenVch touto Smlouvou, jejimi prilohami véetné v§ech podminek spojenych s realizaci
DI’la, a to v souvislosti s akci:

,,Vy'kon technického dozoru stavebm’ka a dozoru BOZP pFi provédénl’ stavebni Einnosti
— ,,V7ména stfeéni konstrukce tribuny sportovnl'ho stadionu Novy’ Bydiov”.

(déle jen ,,TDS”)

Predmétem této Smlouvy je déle zévazek provédém’ dozoru (koordinétora) BOZP ve pro-
spéch Objednatele, a to zajiéténi a provedeni ve§ker§Ich Einnostl’ spojenf/ch s Fa’dnY/m a
odborny’lm Wkonem koordinétora BOZP pFi préci na staveni§ti, pri pFI’pravé stavby a ve
fézi jejl’ realizace dle za’kona é. 309/2006 5b., ktee se upravujl’ daléi poiadavky bezpeé-
nosti a ochrany zdravu’ pFi préci v pracovnéprévm’ch vztazich a o zaji§téni bezpeénosti a
ochrany zdravi pFi (“:innosti nebo poskytova’m’ sluieb mimo pracovnépra’vni vztahy (zékon
o zaji§téni da|§ich podml'nek bezpeénosti a ochrany zdravi pFi préci), ve znénl’ pozdéjél’ch
pfedpisü a naFI'zem’ vlédy E. 591/2006 5b., 0 bliiél’ch minimélnl’ch poiadavcich na bezpeé-
nost bezpeénosti a ochranu zdravn’ pfi préci na staveniétich, a to v souvislosti s akci:



2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

,,Vy’kon technického dozoru stavebm’ka a dozoru BOZP pFi prova’dém’ stavebni éinnosti

— ”Wiména stfeém’ konstrukce tribuny sportovm’ho stadionu Now Bydiov”.

(déle jen ,,koordina'tor BOZP”)

Poskytovatel se na zékladé této Smlouvy zavazuje provédét Einnosti spojené s Wkonem

(":innosti TDS a Wkonem éinnosti koordinétora BOZP Fédné v souladu s touto smlouvou,

pfisluénou Projektovou dokumentacn’ a Soupisem pracu’ véetné Wkazu Wmér vEetné sou-

visejl’cich ustanoveni Smlouvy o dilo uzavfené mezi Zhotovitelem a Objednatelem

v rémci realizace shora uvedeného DI’Ia. Poskytovatel se touto Smlouvou déle zavazuje

dohll'iet na fédné a véasné zhotovenl' Stavby Zhotovitelem v souladu s platnou a uéimou

legislativou Ceské republiky, zejména pak s dûrazem na ve§keré prévni poiadavky pû-
sluény'lch technickf/ch norem a jinVch obecné zévazny'lch pFedpisû a déle tak, aby pFI'sluéné

stavba byla zpûsobilé zabezpeéit veékeré potfeby, za’méry a die Objednatele vypvajici z

Dila.

Souéésti pFedmétu této Smlouvyjsou i préce a Einnosti v tomto (‘Slénku Wslovné nespeci-

fikované, které v§ak jsou k Fa’dnému provedenl' éinnosti, jei jsou pfedmétem této

Smlouvy, nezbytné a o kteeh Objednatel vzhledem ke své kvalifikaci a zku§enostem

mél, nebo mohl védét. Provedenitéchto pracu’ a éinnostl' v§ak v ia’dném pFI’padé nezvy§u-

je touto Smlouvou sjednanou odménu (tj. cenu za provedenl' plnénl’ dle této Smlouvy).

Pfedmétem této Smlouvy je také za'vazek Objednatel zaplatit Poskytovateli odménu

uvedenou v El. 5. této Smlouvy za jeho Einnosti bll'ie specifikované vtéto Smlouvé, a to

za podml'nek nl'ie uréenVch v této Smlouvé.

3.

Povinnosti smluvnl'ch stran

Smluvnl' strany se dohodly, 2e Poskytovatel bude pro Objednatele zaji§t’ovat odbornV

dozor a dozor (koordinétora) BOZP nad realizaci Dila, popsané v El. 2 této Smlouvy, jako

technickv dozor stavebnl’ka ve smyslu stavebné prévnl'ch pFedpisû, kdyi vedle povinnos-

ti, vyplWajicich 2e stavebné prévm’ch pFedpisû bude Poskytovatel pro Objednatele

zejména zaji§t’ovat, aby pfedmétné Dilo bylo prova’déno v souladu se schva’lenou a do-

hodnutou Projektovou dokumentacu’, technicky'lmi normami a da|§imi parametry, stano-

vemjmi Smlouvou o dilo mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Déle, aby uhrada ceny za

Dl’lo probI’haIa v souladu s uzavfenou Smlouvou o dl'lo mezi Zhotovitelem a Objednate-

Iem.

Smluvm’ strany se dohodly, ie povinnosti Poskytovatel dle této Smlouvy budou zahrno-

vat zejména nésledujici éinnosti:

3.2.1. Za déasti oprévnéné osoby ve vécech technicch - zaji§téni pfedéni staveni§té

Zhotoviteli stavby, tj. pFedmétného DI’Ia. Zaji§téni kontroly a evidence uzavFe-

ny'lch dohod o odbéru elektrické energie, vody, ploch zafizenl' staveniété. O pFe-

déni staveniété zéstupci Zhotovitele stavby, poû’zem’ za’pisu, poph’padé prove-

denl' zépisu do stavebniho denl’ku. Seznémenl' se 5 podklady, podle ktery’lch se

pFipravuje realizace Dila, zejména s Projektovou dokumentaci, Soupis praCI’

véetné Wkazu Wmér, s obsahem Smluv a s obsahem podml’nek stavebniho po-

volenl’.

Poskytovatel déle pFevezme od Objednatele a podrobné se seznéml'

s pFI'sluénY/mi podklady uréeny’tmi pro realizaci Dila Zhotovitelem, zejména pak s

Projektovou dokumentaci, veFejnoprévnI’mi rozhodnutl’mi vydaai ktomu pû-
slu§n§tmi sprévm’mi orgény za UEeIem povolenl’ stavby Ma 3 jejl’ realizace, jakoi i

s doklady, na které se tato veFejnoprévni rozhodnutl' odkazujl’ (a to nejen s jejich



3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

obsahem, ale i s podml’nkami), s doklady potFebny'Imi pro Wkon éinnostl' TDS a
da’le se Poskytovatel seznémi se Smlouvami, které Objednatel uzavFeI a které se
ty’lkajl' provédénl' realizace Dila.

Wkon TDS v prûbéhu realizace Dila, organizace a vedeni kontrolnich dnû véetné
vyhotovenl’ a rozesléni zépisu zdéastnénym straném dle pokynû Objednatele
doplnény'l o poFI'zenou fotodokumentaci pfedmétného Dl’la. Poskytovatel po do-
hodé s Objednatelem pFed zahéjenl'm realizace DI’la stanovi terminy kontrolm’ch
dnû.
Dozor nad technickou kvalitou provédénych praci, kontrolu souladu provédé-
ny'lch mad 5 platnou Projektovou dokumentaci, technickymi normami a smluvné
prevzaty’lmi zévazky Zhotovitele stavby, tj. predmétného Dila, (zejména technic-
ké pokyny Wrobcû materiélu a dodany’tch technickych zaFI'zenI'). Poskytovatel je
oprévnén kontrolovat, zda materiély, konstrukce a Wrobky pro stavbu jsou do—
loieny osvédéem’m o jakosti a éinit o pFI’padnY/ch nedostatcich zépisy do staveb-
niho deniku. Déle provédét kontrolu dodriovém’ pFedpisü v oblasti bezpeénosti
a ochrany zdravn’, poiérni ochrany, a ochrany iivotniho prostFedI', vEetné dodr—
iovém’ hygieny, pofa’dku a (":istoty na staveniéti.

Projednévéni ph’padny’rch zmén v rémci realizace Ma 5 projektantem, AD 3 Zho-
tovitelem stavby, které nezvyéujl’ jejl' néklady, neprodluiujl' lhûtu a nezhoréujl'
parametry DI’Ia. Pfedklédéni Objednateli s vlastm’m vyjédFenI’m ostatnl’ch dodat-
kl‘] a zmén k rozhodnutl'. Poskytovatel se zavazuje pFedklédat kodsouhlasem’
Objednateli provedeni praci, které nejsou obsaieny v Projektové dokumentaci a
pfedstavuji vicepréce, popF. ménépréce, tj. préce, které nebyly obsaieny
v Projektové dokumentaci z dûvodu nedoreéeni néktery'lch detailü stavby

v drovni zpracovém’ Projektové dokumentace nebo zmény oproti projektovému
Feéeni, které byly navrieny v prûbéhu Wstavby a tyto podklady — zmény pred-
klédat Objednateli s vlastnl'm vyjédFenI'm.

Bezodkladné informovéni Objednatele o v§ech za'vainy'lch okolnostech ty’lkajl'cich
se realizace DI’la. Poskytovatel se zaVazuje zaznamenévat do stavebm’ho a mon-
téinl’ho dem’ku kaidé pferuéem’ éi zastavem’ pracf, které nastane, a pokud
knému dojde zdûvodû na strané Objednatele, zajistit operativni odstranénl’
pFekéiek a pokraéovém’ stavebm’ch praci.

Kontrolu a prejl'ménitéch Eéstl’ dodévek, stavebm’ch praci éi dalél’ch souvisejl’cich
sluieb, které budou vdal§im postupu zateplem’ zakryty, sledovém’ Fédného vy-
konévém’ pfedepsanych zkouéek materiélu, konstrukcu’ a praci.
Sledovém’ a kontrolu Fédného vedeni stavebnl’ho a montéim’ho dem’ku véetné
prislu§nych zépisû do nich. Prvnl’ prüpis stavebm’ho a montéim’ho deniku je Po-
skytovatel povinen uloiit pro potFeby Objednatele. Poskytovatel je povinen
kontrolovat postup praci Zhotovitele, vy'lsledky zapsat do stavebniho a monta’i-
niho denI'ku a v pFI’padé zpoidém’ pracn’ neprodlené informovat Objednatele.
Sledovém’ Fédného prova’dém’ pFedepsanVch a dohodnuty'lch zkou§ek materiélû,
konstrukci a praci Zhotovitelem DI’la, kontrola jejich Wsledkû a vyiadovém’ do-
kladû prokazujl’cich kvalitu provédény’tch praci a doda’vek (certifika'ty, atesty,
protokoly apod.). Kontrolu téch éésti a dodévek, které budou v dalél'm postupu
zakryté nebo se stanou nepFI’stupny’Imi, vedem’ fotodokumentaci, popF. video
zéznamü nebo digitélnl’ho zéznamu. Poskytovatel je povinen üéastnit se kon-
trolm’ch méFenI’, zkou§ek Ei atestü.



3.2.9.

3.2.10.

3.2.11.

3.2.12.

3.2.13.

3.2.14.

3.2.15.

3.2.16.

3.2.17.

3.2.18.

3.2.19.

3.2.20.

3.2.21.

3.2.22.

3.2.23.

Potvrzovém’ a kontrolu vécné sprévnosti néetnl’ch dokladû a jejich soulad s roz-

poétem Zhotovitele Dila, k proplacem’ Objednatelem. Sledovém’ a porovna’véni

na’kladû Dl’la, vjejl'm prûbéhu s dohodnutou smluvnl’ cenou Dila nebo jejich (“:és-

ti.

Kontrolu postupu praci podle harmonogramu realizace Ma, 3 mésiénl' informa-

ce 0 stavu rozestavénosti stavby (dila) s vyél'slenl'm hodnoty dosud provedeny'lch

pracu’.

Spolupréci s pracovniky Zhotovitele stavby pFi vykonéva’nl' opatrem’ na odvra’cenl'

nebo omezenl’ ékod pFi ohroienl’ Dila, iivelnf/mi pohromami.

Prûbéinou kontrolu plném’ podml'nek stanovenVch ve stavebnl'm povolem’ pro

realizaci DI’Ia.

Uéast na prejl’macim Fizenl' dokonéeného Dila, véetné uéasti na pFI'pad-

ny’lch diléich pFejI'mkéch a zévéreéném zépisu o prejl'mce Dila. SoustFedéni v§ech

dokladü, reviznich zpra'v, atestû zaFI’zenI', komplexnl'ch zkou§ek a da|§ich dokladû
stanoveny’lch ve stavebnl'm povolenl’ a nutny'lch pro prevzetl' Dila.

Uéast na pFedém’ dokonéené stavby nebo jejl' éésti Objednateli a uiivateli, kon—

trola odstraûovéni pfipanch vad a nedodélkCI zjiéténf/ch pri pFejimce

v dohodnuth terminech.

Zaji§t'ovéni péEe o systematické doplûovém’ dokumentace: tj. kontrola, zda Zho-

tovitel DI’Ia prûbéiné doplûuje — zakresluje do uréeného vy'Itisku odsouhlasené

Projektové dokumentace ve§keré schvélené zmény, k nimi v prûbéhu realizace

Dila do§|o, a podle které se pFedmétné stavba realizuje a evidence dokumenta—

ce dokonéeny'lch Eésti DI’Ia (vykresy skuteéného provedem’ Dila).

Zajiét'ova'nl' projednénl' podnétü a zmén projektu, které nezvyéujl' néklady pred-

métného Dila, neprodluiuji lhûtu realizace Dila a nezhoréujl’ parametry Dila, ne-

bo vedou k üsporém.

Upozorûovéni Zhotovitele Dila, na zjiéténé nedostatky vprovédénf/ch pracich,

poiadovéni sjedném’ népravy a v pFI’padé ohroiem’ zdravu’ nebo majetku nafl’zeni

Zhotoviteli Dila zastavenl' praci.

Neprodlené informovénl' Objednatele o v§ech zévainy'lch okolnostech, které se

vyskytly v prûbéhu realizace Dila.

Kontrolu vécné a cenové sprévnosti objemû provedenVch praci, potvrzovém’

protokolû o skuteéné provedeny’lch pracich, jejich souladu s rozpoétem Ma (S

poloikami ocenéného Soupisu praci véetné Wkazu Wmér), kontrolu uplnosti

oceûovacich podkladû a faktur, jejich souladu s podml'nkami uvedenf/mi ve

smlouva’ch a jejich pFedklédéni Objednateli.

Vsouladu se Smlouvami, uzavFeai za uéelem realizace pfedmétného DI’la,

odevzdénl’ pripravené préce dalél’m Zhotovitelüm (éi subdodavatelûm Zhotovite-

le) na jejich navazujici Einnosti; spolupréce s pracovnl’ky projektanta zabezpeéu-

jl’cimi autorskv dozor pfi zajiét'ovém’ souladu realizovam’lch dodévek a praci

s projektem. Poskytovatel je povinen uplatnit na’méty sméFujI’ci ke zhospoda’r-

r'Iovém’ budoucn’ho provozu (uil’vénl’) dokonéeného DI’la.

Pfipravu podkladû pro pFedénI’ a prevzetl’ Dila, nebo jejich ééstl’ a ûéast na jed-

nénl'ch o predénl’ a pfevzetl'.

Kontrolu dokladû, které pfedloil' Zhotovitel Dila, k predéni a pFevzetI’ dokonée-

ného DI’la.

Kontrolu odstraûova’m’ vad a nedodélkû zjiéténVch pri pfedénl’ a prevzetl’

v dohodnuth terml'nech.



3.2.24.

3.2.25.

3.2.26.

3.2.27.

3.2.28.

3.2.29.

3.2.30.

3.2.31.

3.2.32.

3.2.33.

3.2.34.

Uéast na kolaudaém’m Fizenl’ véetné zajiéténl' a spolupréce pFi obstarénl’ pFI’slué-
nVch dokladü pro kolaudaénl’ Fizeni.

Kontrolu vyklizeni staveni§té Zhotovitelem Dila.

Zajiét'ovénl' da|§ich ûkolû wplWajicich z uzavfené Smlouvy o dilo mezi Objedna-
telem a Zhotovitelem DI’Ia.

Projednénl' zmén a doplr'lkl‘i s pFI'sl. orgény stétnl’ spra’vy, véetné zaji§téni plat-
nVch dokladû nutm'lch pro souhlasné stanoviska potFebny'Ich pro realizaci DI’la.
Kontrolu a evidenci dodriovénl' uzavFeny'Ich majetkoprévnl'ch vztahü, popû'padé
jejich pfl’padné doplnénl’, zajiéténl' pFI'pravy pro nové vzniklé vztahy, z dûvodu
realizace Dila.

Kontrolu terminû dle pokynû Objednatele, zaji§téni pFI’padny'Ich prodlouienl’
terminû pro vydané rozhodnutl' nutné pro realizaci a dokonéem’ Dila.
Organizaci a evidenci kontrolm’ch dnü.
Evidenci a kontrolu zéruém’ch a pozéruénl’ch zévad popF. nedodélkû uplatnénVch
u Zhotovitele Dila, po dobu béhu zéruém’ Ihûty pFedmétného Dila.

Vedem’ dokumentace o véech jednénl'ch se tFetI’mi subjekty vedeny'lch Objedna-
telem a nutnY/ch k zajiéténi plynulého prûbéhu realizace DI’Ia a v prûbéhu zérué-
nI’ lhûty pFedmétného Dila.

Souééstl' predmétu plném’ této smlouvy bude i vykon éinnosti koordinétora
BOZP, tj koordinétora bezpeénosti a ochrany zdravu’ pFi préci na staveniéti, pFi
pfl’pravé stavby 3 ve fézi jeho realizace dle zékona é. 309/2006 5b., kterym se
upravujl' da|§i poiadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pFi préci
v pracovnéprévnich vztazich a o zajiéténl' bezpeénosti a ochrany zdravi pFi Ein-
nosti nebo poskytovénl' sluieb mimo pracovnéprévm’ vztahy (zékon o zaji§téni

dalél'ch podml'nek bezpeénosti a ochrany zdravi pri préci), ve zném’ pozdéjél'ch
predpisû a naFI'zeni vlédy é. 591/2006 5b., 0 bliiél’ch minimélnl’ch po‘z’adavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pFi préci na staveniétl’ch, kdy pFi Wkonu této Ein-
nosti zajistl' Poskytovatel v§echny povinnosti vyplf/vajl'ci pro uvedeného koordi-
nétora BOZP 2 platny’lch prévm’ch predpisû.
Porizovénl’ fotodokumentace pFed zapoéetl’m realizace Dila, vjejl’m prûbéhu a
po dokonéem’ DI’Ia v potfebném rozsahu dle pfedmétu plném’, dle poiadavkû
Objednatele a Objednateli bude tato fotodokumentace pFedéna. V pripadé téch
Eéstl' a dodévek, stavebm’ch praci a dalél'ch éinnostl’ na predmétné stavbé, které

budou v da|§im postupu zakryté, nebo se stanou nepFI’stupny’Imi, je nutné vést
podrobnou fotodokumentaci (popF. videozéznam, nebo digitélnl’ zéznam) posti-
hujl'ci detailné v§echny tyto nésledné zakryté éésti.

4.

TermI’n a misto plném’ této Smlouvy

4.1. Cinnosti TDS a koordinétora BOZP zaFI'dI' Poskytovatel vterml’nech, které vyply'lvajl’ z této
Smlouvy a déle také ze Smlouvy o dl’lo, kterou Objednatel uzavFel se Zhotovitelem
pFedmétného Dl’la za UEeIem jeho zhotovenl’ a také podle pfl’padnych dalél'ch Smluv, kte-
ré Objednatel uzavFeI nebo je§té uzavre, vyplWaji-li tyto smluvnl’ zévazky z obecné plat-
ny'Ich pra’vnl’ch predpisü anebo na jejich zékladé vydany’lch rozhodnuti pFisluénY/ch orgénû.
Poskytovatel se zavazuje provédét Einnosti TDS po celou dobu realizace Dila prübéiné
dle stanoveného harmonogramu realizace Dila, kdy za’kladnl’mi éasovy’tmi Lisekyjsou:

a) Zahéjenl’ Einnostl' TDS a koordina’tora BOZP: 15. 02. 2022, resp. na zékladé poky-
nu a Wzvy Objednatele uéinéné ve formé e-mailu nebo pisemné.

4.2.



5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

b) Ukonéem’ Einnostl' TDS a koordinétora BOZP: 30.07.2023 resp. po ûplném a kid-

ném dokonéenl’ realizace pfedmétného Düa, jejl'm pfedénim Objednateli, a to pros-

té jachkoliv vad 6i nedodélkü, tj. po Uplném dokonéenl' ve§keeh stavebnl’ch

pracn’ DI’Ia specifikovany’lch v pû'sluéné Smlouvé o dl’lo uzavfené mezi Objednatelem

a Zhotovitelem Dila, a zéroveû také po odstranéni v§ech vad a nedodélkü Einnostl'

TDS éi koordinétora BOZP, zji§tén9ch pFi pFedénI’ a pFevzetI' nebo uplatnénVch 0b-

jednatelem v rémci Poskytovatele poskytnuté zéruky za jakost, a zéroveû po vydé-

nI' rozhodnuti pfisluéného sprévm’ho UFadu, ktery'lm bude povoleno uiivénl' stavby.

Stanovené terminy se mohou p0 dohodé Smluvnl'ch stran upravit tak, aby odpovidaly

dobé, po kterou budou probihat pFI’sluéné stavebnl' préce Zhotovitele na pfedmétném

Me.

5.

Odména Poskytovatele

Odména Poskytovatele za vykoném’ éinnostl' a praci dle El. 2 odst. 2.1 a 2.2 této Smlouvy,

které jsou vtéto Smlouvé déle specifikovény, je sjedna'na na zékladé nabl'dkové ceny Po-

skytovatele dohodou smluvnl’ch stran v souladu se zékonem 6526/1990 5b., 0 cenéch,

ve znénl' pozdéjéich pFedpisCI, v celkové Wéi:

125 000,- Ké bez DPH,

a to jako cena (odména) je stanovena jako maximélnl' a nejvy’lée pFI’pustné, a to dle ceno-

vé nabidky Poskytovatele. Ke shora uvedené odméné (cené) bude Objednatelem déto-

véna v souladu se zékonem é. 235/2004 5b., 0 dani z pFidané hodnoty, v platném znéni,

DPH ve vY/éi 21% ve vyéi:

29 250,00 Ké.

Celkové odména (cena) za plnéni dle této Smlouvy éim’:

151 250,- KE véetné DPH.

Sjednané cena 2a dI’lo dohodou smluvm’ch stran v El. V. odst. 5.1. se na za’kladé dohody

smluvnl’ch stran a v souladu s platnymi prévnl’mi pFedpisy Eleni dle m’ie uvedenVch éésti

takto:

a) za provédéni EinnostI’TDS pFi realizaci Dl’la Einl’:

cena vEetné DPH : 125 000,- KE

b) za provédém’ Einnostu’ koordinétora BOZP na staveniéti, pFi pFI’pravé stavby a ve fa’zi jejl'

realizace:

celkova’ cena za koordinétora BOZP vEetné DPH : 29 250; KE

V odméné Poskytovatele dle Ela’nku 5. této Smlouvy jsou zahrnuty obvyklé sprévnl’,

soudnl' a jiné obdobné poplatky, néklady prévm’ho zastoupem’ advoka’tem nebo komeré-

nI'm prévnl’kem, odména notéfe a soudnl'ho znalce a jiné obdobné Wdaje, které budou

nutné nebo uiiteéné vynaloieny Poskytovatelem k naplnénl’ éinnostl’ TDS a koordinétora

BOZP dle této Smlouvy.

Smluvnl’ strany Wslovné sjednévajl’, ie odména Poskytovatele dle élénku 5. této Smlouvy

zahrnuje i néklady na jI'zdné, cestovné a ztrétu Easu na cesté, jakoi i veékeré da|§i souvi-

sejl’ci néklady a Wdaje Poskytovatele, které budou vynaklédény Poskytovatelem za uée-

Iem provédénijednotliWch EinnostiTDS a koordina’tora BOZP.



5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

Objednatel pfipouéti pfekroéem’ sjednané odmény Poskytovatel dle Ela’nku 5. této
Smlouvy za éinnosti TDS a koordina’tora BOZP, které jsou pfedmétem této Smlouvy pou-
ze v téchto pFI'padech:

a) pokud po podpisu této Smlouvy a pFed terminem ukonéenl’ Einnostl’ TDS dle této
Smlouvy dojde ke zméném pfisluéné sazby DPH, nebo

b) pokud bude Objednatel poiadovat po Poskytovateli i provedenl’jim’lch éinnosti, tj. vi-
cepraci, v ra’mci éinnosti TDS Ei koordinétora BOZP, nei téch, které jsou pFedmétem

této Smlouvy, vyiaduje Fédné provedenl’ téchto vicepraci ze strany Poskytovatele
pfedchozi dohodu smluvnl'ch stran formou pisemného po sobé jdouciho Eislovaného
Dodatku k této Smlouvé. Pokud Poskytovatel provede tyto vicepréce v rémci éinnostl'
TDS Ei koordinétora BOZP bez pFedchoziho sjednénl' pisemného Dodatku ktéto
Smlouvé, nema’ na’rok na ûhradu ceny takovych vicepraci ani jiného finaném’ho plnénl’
ze strany Objednatele v souvislosti s jejich provedem’m (bezdûvodné obohacem’ a po-
dobnéL

6.

Platea' podml'nky

Objednatel nebude poskytovat Poskytovateli za’lohy v rémci plném’ pFedmétu této
Smlouvy. Odména Poskytovatele uvedena’ v ustanovenl’ El. 5. této smlouvy bude Objed-
natelem uhrazena Poskytovateli na zékladé daûovy'lch dokladû (faktur) jl’m vystavem'lch
Fédné v souladu s postupem uvedenym v odst. 6.3. tohoto élénku Smlouvy. Cetnost fak-
turace provedeny/ch praci je stanovena jednou mésiéné, vidy k poslednl'mu kalendéFni—
mu dni vmésici, ve kterém byly provedeny fakturované éinnosti TDS a koordinétora
BOZP. Zévéreéné — koneéné faktura bude Poskytovateli Objednatelem proplacena p0

dplném a Fa’dném pfedénl' Dl'la prostého jaky’chkoliv vad éi nedodélkü Objednateli, tj.

p0 dplném dokonéenl' ve§kenjch stavebnl'ch praci Dl'la specifikovanVch v pFI'sluEné
Smlouvé o dl'lo uzavFené mezi Objednatelem a Zhotovitelem Dl'la, a zérover‘i také p0
odstranénl’ v§ech vad a nedodélkû Einnostl’ TDS éi koordinétora BOZP, zji§ténVch pi‘i
pfedém’ a pfevzeti Dila.

Daûow doklad (faktura) bude splr‘iovat néleiitosti daûového dokladu dle platch obec-
né zévaznVch prévm’ch pFedpisCI, tj. dle za’kona E. 235/2004 5b., 0 dani z pfidané hodno-
ty, v platném znénl’, a bude v ni uvedeno - nézev akce ,,Vy'kon technického dozoru stavi-

tele a dozoru BOZP pfi provédém’ stavebm’ Einnosti — ”Vy'lména stFeEm' konstrukce tri-
buny sportovnl'ho stadionu Now Bydiov". déle vypis éinnostl’ dle provedeny/ch praci
odsouhlasenf/ch Objednatelem (dle odst. 6.3 tohoto élénku). Nedilnou souééstl’ daûové-
ho dokladu (faktury) musi t soupis provedenVch pracn’ Poskytovatele v daném obdobl’.
Faktura Poskytovatele bude Objednateli pFedéna vjednom vyhotovenl' - origina’le. Ko-
neéné vyL'IétovénI’ ceny Dl’la provede Poskytovatel prostFednictvn’m daûového dokladu —
zévéreéné faktury.

Smluvnl' strany se dohodly, 2e kaidf/ daûow doklad (faktura) bude v kaidém jednotlivém
pû’padé podléhat schvéleni a odsouhlasenf Objednatelem, pfiéemi bude dochézet
k pFezkumu souladu détované Eéstky a soupisu provedeny'Ich a uétovany'lch (“:innostl’TDS a
koordinétora BOZP (déle jen ,,schvalovaci Fizenl'"). Schvalovaci Fl’zeni probéhne ve Ihûté
7 kalenda’Fm’ch dnû ode dne doruéem’ daûového dokladu (faktury) spolu se soupisem
jednotliWch détovanVch Einnosti TDS a koordinétora BOZP. Objednatel je oprévnén
v pû'padé, ie daûow doklad (faktura) bude vykazovat nedostatky, tj. zejména nebude-li
obsahovat ve§keré néleiitosti stanovené touto Smlouvou 6i nebude-li ûétované ééstka
odpovu’dat ceném jednotlivh Uétovanf/ch éinnostl’ TDS a koordinétora BOZP, takovv da-



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

ûovv doklad (fakturu) vrétit Poskytovateli kjejl'mu doplnéni éi jinému uvedeni do soula-

du se smluvnl'mi ujedna’nl'mi obsaieai vtéto Smlouvé. VpFI’padé vrécem’ dar'iového

dokladu (faktury) Poskytovateli ze strany Objednatele nebéil' lhûta splatnosti takového

vréceného dar‘iového dokladu (faktury) a Objednatel se nedosta’va’ do prodlem’ sjeho

dhradou. Lhûta splatnosti poéiné znovu dnem doruéeni doplnéného éi jinak opraveného

a Fa’dné vystaveného daûového dokladu (faktury).

Splatnost daûového dokladu (faktury) se sjednévé 21 dnû od doruéeni faktury Objedna-

teli. Za okamiik uhrazenl’ daûového dokladu (faktury)se povaiuje datum, kdy byla pFed-

métné Eéstka odepséna z Uétu Poskytovatele.

Poskytovatel je oprévnén pozastavit L'Jhradu platby ve prospéch Objednatele, pokud

je Objednatel vprodlenl’ s plnénim jakéhokoliv zévazku vûéi Poskytovateli podle této

Smlouvy, a to a2 do doby splnéni takového za’vazku.

Poskytovatel mé prévo podml'nit Uhradu faktury odstranénl'm vad a nedodélkû dosavad-

nl'ho plnéni, a to ai do doby Fédného odstranéni veékeeh vytknutych vad a nedodélkû
Objednatele Poskytovateli. Podml'nky Uhrady müie Poskytovatel uplatnit jak pFed vysta-

venim faktury, tak i po vystavenitéto faktury.

Smluvnl' strany se déle dohodly, ie V pFI’padé, ie se Poskytovatel stane ve smyslu ust. §

1063 za’kona o dani z pFidané hodnoty, v platném znénl', nespolehliv plétcem dané a

po dobu, kdy za néj ve smyslu uvedeného za’konného ustanovenl' bude povaiovén (tedy

ai do doby, kdy bude rozhodnuto, 2e nenl' nespolehli plétcem dané), bude Objedna-

tel oprévnén hradit l'Jétované Eésti ceny dl’la co do ééstky, odpovidajl’ci dani z pfidané

hodnoty, pFI'mo na L'Jéet sprévce dané. Poukézénim pûsluéné ééstky na diet sprévce dané

se v dané éésti bude povaiovat Uétované ééstka za uhrazenou.

7.

Podml'nky provédém’ dI’la

Poskytovatel zajiét’uje Wkon Einnostl’ TDS a koordinétora BOZP si pracovm’ky nebo

pracovnl’ky tFetI’ch osob. Poskytovatel nese plnou odpovédnost za neplnénl’ povinnostl'

wplWajicich z této smlouvy.

Objednatel ma’ prévo kontrolovat provédém’ praci a Poskytovatel je povinen mu za tI’mto

uéelem poskytnout veékerou souéinnost. Na poiédénl’ Objednatele je Poskytovatel povi-

nen pFedIoiit Objednateli ve§keré doklady o prova’dénl’ plnénl’ dle této Smlouvy, tj. ve§—

kery'lch Einnostl’ TDS a koordinétora BOZP, a také dokladû souvisejicn’ch s provédénl'm sa—

motné stavby, ktera’ je pfedmétem Dl’la.

V§echny §kody, které vzniknou v dûsledku provédém’ plnénl’ dle této Smlouvy, tj. Wkonu

veékeeh éinnostl' TDS a koordinétora BOZP, z viny na strané Poskytovatele tFetI'm (na

stavbé nezüéastnény’lm osobém), pû’padné Objednateli, je povinen uhradit Poskytovatel.

Za §kodu na strané Objednatele budou strany pro potFeby této Smlouvy o dilo povaiovat

ijakoukoliv 13i na prévech a majetku Objednatele, které mu vznikne dIsledku sku-

teénosti, 2e Poskytovatel pFevezme jménem Objednatele od Zhotovitele DI’lo nebo jeho

(":ést pfesto, ie pFedmétné DI’lo nebo jeho dané Eést bude provedena v rozporu

s parametry stanoveai touto Smlouvou (viz El. 3. této Smlouvy), pFI’padné pFevzetI' Di-

Ia nebo jejl’ éa’sti Poskytovatelem umoinl’ tI’m, 2e véas nesdéll' Objednateli düvody pro

nepFevzetI' DI’Ia éi jeho dané éésti. To se té i pFI’padny’Ich odstranénych vad a nedodélkû
pfedmétného DI’la. Za takovou (1i se povaiuje rovnéi korekce poskytnuté dotace Ei je—

ji neproplacem’ ze strany poskytovatele dotace z di’lvodu od|i§nosti pFedmétného 0113 0d

schvélené Projektové dokumentace iii 2 düvodu jiného poruéenl’ podminek dotace, je-
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7.5.

7.6.

8.1.

9.1.

jichi zjiéténi mél a mohl Poskytovatel v ra’mci své éinnosti zajistit vprûbéhu provédéni
Dila, (":i v prûbéhu odstraûova’ni vad a nedodélkü pFedmétného Dila. Za 11i se rovnéi
povaiujl’ i jakékoiiv na’kiady, které bude muset Objednatel vynaloiit v souvislosti
s odstranénim vad a nedodélkû véci, které budou zjiétény po pfevzeti DI'la pfesto, 2e je
Poskytovatel mél a mohl pfi Wkonu své Einnosti dle této Smlouvy zjistit jii pFi provédénl’
své éinnosti TDS a koordina’tora BOZP v rémci realizace Dila Zhotovitelem. V pfl’padé, ie
takové na’klady budou pozdéji Objednateli ze strany Zhotovitele pi'edmétného Dila, nebo
jiné tFetI' osoby nahrazeny, (“:a'stku odpovidajici tako nékladüm, kterou Poskytovatel
do té doby Objednateli uhradl' ve smyslu tohoto élénku, Objednatel Poskytovateli vréti.
Poskytovatel prohla§uje, 2e si k datu podpisu této smlouvy:
a) upFesnil s oprévnéai za’stupci Objednatele za déelem Fédné realizace plnéni

pFedmétu této Smlouvy véechny nejasné podminky,
b) zahrnul do kalkuiace cen (tj. odmény dle této Smlouvy) véechny technické a dodaci

podml’nky dI’Ia,

c) uplatnil v této Smlouvé veékeré své poiadavky na Objednatele,
d) Fédné pfekontroloval pfedané podkladové materiély pro Wkon TDS i koordinétora

BOZP, zejména pak Projektovou dokumentaci stavby (tj. pfedmétného Dila, které je
pFedmétem projektu),

e) a nejsou mu znémy iédné pfekéiky, které by mu brénily splnit piedmét plnénl’této
Smlouvy, tak jak se zavézal touto smlouvou.

Poskytovatel je srozumén se skuteénosti, 2e udaje o sta’vajicich podzemnl'ch inienVrskf/ch
sitich a stavebnich objektech pFI’padné uvedenych vzadévaci dokumentaci nemusi by'lt
pFesné a Uplné. Poskytovatel zajistl' prostFednictvim Zhotovitele DI’Ia provéFenI’ iniem'lr-

skych sitl' ve spolupréci se sprévci téchto siti a pFijme takové opatFeni, aby pFi pozdéjéi

realizaci DI’la nedo§io kjejich po§kozeni béhem praci na realizaci Dl’la.
Poskytovatel rovnéi prohlaéuje, ie je piné seznémen i s ostatnimi podminkami plnéni
svych povinnostl’ podle této Smlouvy, které z ni vyply'lvaji a které nejsou v ustanovenich
tohoto Elénku Smlouvy Wslovné uvedeny.

8.

Souéinnost (spolupüsobeni) Objednatele
Poskytovatel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem na provédéni éinnosti dle této
Smlouvy tak, ie:

a) jeho oprévnény'l zéstupce ve vécech technicch se bude v pû’padé potFeby zuéast-
r'iovat na pisemné vyzvém’ Poskytovatele (postaéujicije vtomto pfl’padé i vyzva elek-
tronickou po§tou) koordinaEnI’ch jedna’nl’ pFi zpracovéni dokumentace, pFI’padné pFi
jedném’ch s orgény stétni sprévy, KD a Zhotovitelem stavby,

b) zabezpeél’ souéinnost pfislu§n9ch pracovnikû Poskytovatele,
c) pi'eda' Objednateli pfislu§nou Projektovou a dokladovou dokumentaci pFedmétného

Dila.

9.

Opra’vném’ zéstupci smluvm’ch stran a dorqva’nI’
Oprévnény'lmi zéstupci Objednatele:

Ing. Menci Leoé, vedoucn’ odboru investic a rozvoje

(déle jen ,,oprévnény’l zéstupce Objednatele ve vécech technicky'lch”)

10
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9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

11.1.

11.2.

11.3.

Oprévnénymi zéstupci Poskytovatele:

lng. Novotm’l Josef, autorizace IP00, é.AO 0600879,

Ing. Novotny'l Josef, koordina’tor BOZP 5.0. KARO/074/KOO/2018

Ve§keré pisemnosti, oznémeni, vy’lzvy a jiné listiny se doruéujl' na adresu Objednatele

nebo Poskytovatele uvedenou v zéhlavitéto Smlouvy u identifikace obou smluvnl'ch

stran. Pokud v prûbéhu plnénl' této Smlouvy dojde ke zméné adresy nékteré ze smluv-

nl’ch stran, je tato smluvni strana povinna neprodlené pl'semné oznémit druhé smluvnl’

strané tuto zménu (pisemné, faxem (:i e-mailem). Nebyl-li Objednatel nebo Poskytovatel

na uvedené adrese zastiien, pl’semnost se prostFednictVI’m po§tovniho doruéovatele

uloil’ na poété. VpFipadé potFeby urgentm’ho doruéenl’ (tj. doruéem’, jei nesnese

odkladu) pl’semnosti, oznémenl', vy’lzvy popF. jiné listiny je moino pro doruéem’ druhé

smluvm’ strané pouiit fax éi email.

10.

Odpovédnost Poskytovatele, za’ruky a reklamace

Poskytovatel odpovida’ za Fédné, véasné a kvalitm’ provédénl’ éinnostl’ TDS a koordinétora

BOZP v rozsahu stanoveném touto Smlouvou.

Zéruéni doba na sluiby, Einnosti a vykonané préce na zékladé této Smlouvy je sjednéna

po celou dobu zéruky stavby — pfedmétného Ma 3 poéiné béiet dnem protokolérm’ho

pFedénI' a pfevzetl' DI’Ia Poskytovatelem (jako objednatelem Dila). Zéruka se vztahuje na

vady resp. nedodélky na poskytnutf/ch sluibéch, Einnostech a pracich Poskytovatele dle

této smlouvy pfi realizaci pfedmétného DI'Ia, které se projevi u tohoto Dila béhem zérué—

m' doby s Wjimkou vad, u nichi Poskytovatel prokéie, ie jejich vznik zavinil Objednatel.

Toto ustanovem’ v§ak neomezuje obecnou odpovédnost Poskytovatele za zhotovené dl'lo

stanovenou zékonny'lmi pFedpisy (zejména dle zékona é. 360/1992 5b., 0 Wkonu povolém’

autorizovanf/ch architektû, ve znénl' pozdéjéich pFedpisû).
Poskytovatel odpovidé za vykoném’ éinnostl’ TDS a koordinétora BOZP a plnénl’ dalél’ch

prév a povinnostl' uvedenych v této Smlouvé, pFedevEI’m pak 23:

a) véasné a Fédné pfedloiem’ a projednénl' ve§keeh dokladi‘l, které pfislu§i Objednateli

podle obecné zévazny’lch pfedpisû, uzavFenVch Smluv a jinVch dohod;

b) véasné a Fédné projedném’ a pfedloiem’ ve§kerych dokladû, které Objednatel potFebu-

je na L’Ihradu faktur nebo zéloh a na splnénijiny’lch zévazkû,
c) dohled nad kompletni koordinaci a kompletaci provédény’lch dodévek na provédéném

Dile,

d) Fédné pFejI'ménI’ dodévekjménem Objednatele;

11.

Ukonéenl’ této Smlouvy

Tato Smlouva bude ukonéena uplynutl’m terminu plnéni dle El. 4. této Smlouvy.

Tuto smlouvu lze ukonéit pisemnou dohodou obou Smluvnl’ch stran a to ke dni, kterv si

Smluvm’ strany po vzéjemné dohodé urél'.

Objednatel i Poskytovatel mohou pisemné odstoupit od Smlouvy, vsouladu se znénl'm

ustanovem’ § 2001 a nésl. obéanského zékom’ku a za podml'nek vtomto zékoné uvede-

ny’lch, a da’le ma’ Objednatel prévo ukonéit tuto Smlouvu odstoupenl'm z dûvodû uvede-

nVch v odst. 11.3. ai. 11.4. tohoto élénku.
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

12.1.

12.2.

12.3.

Objednatel mûie odstoupit od této smlouvy, poru§I'-li Poskytovatel podstatm zpüso-
bem své smluvm’ povinnosti. Poskytovateli budou uhrazeny üéelné vynaloiené néklady
prokazatelné spojené s dosud provedeny’lmi pracemi a éinnostmi vyjma nékladû spoje-
nVch s odstoupenl’m od této Smlouvy. Souéasné Objednateli vzniké nérok na ûhradu vi-
cenékladü vynaloienVch na dokonéem’ éinnostl' a praci uvedeny'lch vél. 2. a vél. 3. této
Smlouvy a na néhradu ztrét vznilch prodlouiem’m terminu realizace samotné realizace
Dl'la a prodlouiem’m terminu jeho dokonéenl’ ve stejném rozsahu.
Podstatny’lm poru§enim této Smlouvy o dI’Io ze strany Poskytovatele se rozuml’ zejména
prodleni s plnénim povinnosti dle této Smlouvy, které by mohlo ohrozit Fédnou realizaci
stavebnl'ch pracu’ na pfedmétném DI’Ie, nebo zpüsobit vznik §kody na majetku Objednate-
le nebo jiné osoby, pFI’padné se za podstatné poru§eni této Smlouvy povaiuje také opa-
kované prodlem’ s plném’m nékterého zévazku Poskytovatele z této Smlouvy.
Odstoupem’ od této Smlouvy strana opra’vnéné oznéml' strané povinné bez zbyteéného
odkladu poté, kdy strana povinné poruél' své povinnosti ve smyslu odst. 11.2. a2 11.4 to-
hoto (":Ia'nku.

Stanovi-Ii oprévnéné strana pro dodateéné plnénl’ IhCItu, vzniké jI' pra’vo odstoupit od této
Smlouvy po marném uplynutl' této lhûty. Jestliie v§ak strana, které je v prodleni, pisem-
né prohlési, 2e svüj zévazek nesplnl’, müie opra’vnéna’ strana odstoupit od této Smlouvy
pFed uplynutl'm Ihüty uréené pro dodateéné plnénl’, kterou stanovila, tzn. ihned poté,
co takové prohlééem’ povinné strany obdril'.
Odstoupenim od této Smlouvy zanikajl' v§echna préva a povinnosti stran z této Smlouvy.
Odstoupem’ 0d této Smlouvy se v§ak nedotyké néroku na néhradu §kody vzniklé poru§e-

nI'm této Smlouvy, Fe§eni sport”: mezi smluvm’mi stranami, nérokû na smluvnl’ pokuty a ji—
ny'lch nérokû, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze majl' trvat i p0
ukonéem’této Smlouvy.

VpFI’padé ukonEenI' této Smlouvy je Poskytovatel na pl'semné vyzvém’ povinen pFedat
pfikazci ve§keré dokumenty, které od Objednatele obdriel jako podklady, informace a
zadéni pro vykoném’ éinnosti TDS a koordinétora BOZP clle této Smlouvy, a to ve lhûté 14
dnl’ ode dne doruéenitakové svy Poskytovateli.

12.

Smluvnl’ pokuty

V pfipadé, ie se Poskytovatel ocitne v prodlem’ se svojl’ povinnosti splnit véas pfedmét

této Smlouvy, tj. nedodril' kterf/koli terml'n stanovenf/ v El. IV. této Smlouvy éi dl’lél’ termi-
ny stanovené v prûbéhu plnénl’ této Smlouvy Objednatelem, kjejichi plnénl’ se Poskyto-
vatel s souhlasem zavézal, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvnl' po-
kutu ve vyéi 0,5% z ceny plnéni dle této Smlouvy (tj. celkové odmény Poskytovatele) za
kaidy, byt' jen zapoéaty den prodleni. V pFI’padé, 2e Poskytovatel prokéie, ie prodlem’
vzniklo z viny na strané Objednatele, zanikne Objednateli prévo Smluvm’ pokutu uplat-
ûovat. Poskytovatel nem’ v prodlem’, pokud nemohl plnit v dûsledku vy§§i moci.
V pFI’padé, 2e Poskytovatel poruél’ svou povinnost podle El. 3. bodu 3.2.26 této Smlouvy
o dl’lo a nesplnl' ji ani po Wzvé Objednatele, tj. nebude spolupûsobit pFi prl’pravé a
vprübéhu kolaudaénl'ho Fizem’, je povinen zaplatit Objednateli smluvnl' pokutu ve vyéi
0,5% 2 ceny plném’ dle této Smlouvy (tj. celkové odmény Poskytovatele) za kaidy’l, byt' i
jen zapoéaty den ai do splném’této povinnosti.

V pFI’padé, 2e Poskytovatel bude v prodlenl’ s pFedénI’m dokladû Objednateli dle El. 3. této
Smlouvy o dl’lo, nebo nepreda’ v§echny tyto doklady, je povinen zaplatit Objednateli
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12.4.

12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

smluvnl’ pokutu ve Wéi 0,5% z ceny plnénl’ dle této Smlouvy (tj. celkové odmény Poskyto-

vatele) za kaidv, byt' i jen zapoéatv den ai do splném’této povinnosti.

Smluvm’ strany se déle dohodly, ie v pFI’padé prodlem’ Objednatele s 0hradou ceny plnénl’

dle této Smlouvy (tj. odmény Poskytovatele) dle této Smlouvy se Objednatel zavazuje

uhradit Poskytovateli drok z prodleni ve vy'léi 0,5% 2 dluiné ééstky za kaidy’l, byt' i jen za-

poéatv den ai do splnénl’ této povinnosti.

Smluvm’ pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradl' povinna’ strana neza’visle na tom, zda a

vjaké W§i vznikne druhé strané ékoda. Upravou smluvnl'ch pokut a L’Iroku z prodleni

uvedemjch v tomto éla’nku Smlouvy nem’ dotéeno prévo smluvnl'ch stran na néhradu

§kody Ei u§|ého zisku, které jedné Smluvm’ strané vznikly nesplnénl’m povinnosti druhé

smluvm’ strany.

Smluvnl’ strany se dohodly, 2e smluvm’ pokuty a üroky vzniklé z dûvodu prodlenl’ nékteré

ze smluvnl’ch stran se splnénl'm nékteré z povinnosti uréem'lch touto Smlouvou dle shora

uvedeného jsou splatné dnem nésledujl'cim po dni, kdy na né vznikne oprévnéné smluvnl'

strané prévo.

13.

Zévéreéné ustanovenl’

V pfipadech v této Smlouvé vy'lslovné neupraveny'lch platl' pro obé smluvnl’ strany ustano-

venI' obéanského zékonl'ku a obchodm’ch zvyklostl’.

Jakékoliv ûstni ujedna’m’ pFi provédénl’ pFedmétu plnénl’ dle této Smlouvy, které nejsou

pisemné potvrzena oprévnéai zéstupci obou smluvm’ch stran, jsou prévné nedéinné.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemai po sobé jdoucimi éislovany'lmi Dodatky, podepsa—

ai oprévnéai zéstupci obou smluvm’ch stran.

Ve§keré textové dokumentace, kterou pFi plném’ této Smlouvy pfedévé éi pFedklédé Ob-

jednatel Poskytovateli, musi by'It pfedéna éi pFedloiena v Eeském jazyce.

Tato Smlouva je vyhotovena ve tFech stejnopisech, kaidv s platnostl' originélu. Poskyto-

vatel obdriijeden stejnopis a Objednatel dva.

Pl'semnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichi obsahem je spojen vznik, zména nebo

zénik prév a povinnosti upravenVch touto Smlouvou (zejména odstoupenl’ 0d této

Smlouvy) se doruéujl’ do vlastm’ch rukou. Povinnost smluvnl’ strany doruéit pisemnost do

vlastnich rukou druhé smluvni strané je splnéna pFi doruéovénl’ poétou, jakmile po§ta pi-

semnost adresétovi do vlastnich rukou doruél’. Uéinky doruéem’ nastanou i tehdy, jestliie

po§ta pisemnost smluvm’ strané vrétl’ jako nedoruéitelnou a adresét s jednénl’m do-

ruéenl’ zmaFil, nebo pfijeti pisemnosti odml’tl.

Ukéie-Ii se nékteré ustanovem’této Smlouvy neplatnym, neuéinnf/m nebo nevymahatel-

a, nemé tato skuteénost vliv na platnost, L'Jéinnost a vymahatelnost sajicich usta-

novenl' této Smlouvy. Pozbude-li (":ést této Smlouvy v düsledku zmény prévm’ch pfedpisû
nebo nové interpretace zékona svou platnost, smluvm’ strany se zavazujl’ tuto éést ne-

prodlené doplnit v souladu s principy a smyslem této Smlouvy.

PFiIohy této Smlouvy:

I PFi/oha E. 1 — Projektovd dokumentace

I Pfiloha E. 2 — Soupis praci vEetné vykazu vymér

Poskytovatel bere na védomi, ie v souladu s ustanovenl’m § 2 pl’sm. e) zékona é.

320/2001 5b., 0 finaném’ kontrole ve veFejné sprévé, ve znéni pozdéjél’ch pFedpisü, bude

osobou povinnou spolupûsobit pFi Wkonu finanénl’ kontroly. Toto ustanovenl’ platl' pro

Poskytovatele samotného i ve§keré pFI’padné subdodavatele.
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13.10. Smluvnl’ strany prohla§uji, 2e si tuto Smlouvu pFed jejI'm podpisem pFeéetly, 2e tato je
vy'lrazem jejich svobodné, véiné a omylu prosté vûle, byla uzavFena po zralé L’Ivaze bez
jakéhokoli na'tlaku Ei donucenl’, at’jii fyzického 6i du§evniho, 2e nevede k nedmérnému
zkrécenl' ani jedné 2e smluvm’ch stran a 2e si Smlouvu pFeéetly, jejl’mu obsahu plné rozu—
mI', povaiujl’ jej za oboustranné vyhovujl'ci a vyvéieny’t a stimto obsahem Smlouvy W-
slovné souhlasi, pFiéemi na dükaz pravdivosti v§ech téchto proh|é§eni pFipojujI' obé
smluvm’ strany své nl'ie uvedené podpisy. Tato Smlouva vstupuje v platnost a nabWé
ûéinnosti dnem podpisu obéma smluvm’mi stranami.

V Novém Bydiové 25.1.2023 V Novém Bydiové 25.1.2023

. . . . ,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MI] E:-_-

lng. Pavel Louda, starosta lng. Novotny'l Josef
Objednatel Poskytovatel
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