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Ofo]ecSnaf.0l:
for” -to So^č' hv
Sid'o:
náměstí Republiky 53, Soběslav L 332 01 Soběslav
Siati/iární zástupce: ing. Jindřich Bláha, siarcsía města
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních:
íng. Jindřich Bláha, starosta měcta
b) technických: Mgr.Vlaclirní. Drachovský, mís los ta rosta města
Jiří Pour, pracovník OVRR MěÚ Soběslav
te!.:721 30-, 114
;C:
00252921
DIČ:
CZC0252921
Česká spořitelna a.s.
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
déle jon
a
2.
’hole ac':
Ylr - M. V s.r.G,
Sídlo:
Petra Bezruče 541
Statutární zástupce: Miroslav Vondráček
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
c) smluvních:
Miroslav Vondráček
d) technických: Miroslav Vondráček
e) tel.:
606 653 507
!Č:
281 55 254
DIČ:
CZ28155254
zápi v OR/ŽR:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským
soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 20681.
Bankovní spojení:
Komerční banka
Čís.'o účtu:
dále jen
spolu také

niuvní

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom
dle ust. § 2586 s nési. --ákona č. 3S/2012 Sb . občanského zákoníku, déle jen „o/.-č :
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1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek stanovených touto
smlouvou, provést na svůj náklad a nebezpečí pro objeonatele dílo a splnit další s
tm související závazky a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou
cenu díla. P rod metem díia je realizace stavby s názvem
jr,vn ;
m í
vhaďu>t> 7
moiru• trubců a wpravy ..•-iřetíního vytápáni » roiw du
dále jen „předmět d»ia“, nebo „S'io'b
2) Podrobná technická speefikaes díia a související požadavky objednn-.eíe, déle jen
íé paci>s4f\k,/“, jsou vymezeny zejména
■) položkovým rezpočtem díia1, kteiý tvoří přílohou č, 1 smlouvy,
b) projektovou dokumentací zpracovanou Daliborem Adám' em, Prc aktová činnost
ve výsiavbě, Hájcčsk 50C, 378 21 Kardašcva P.ečice, v červnu 2017, která tvor;
přílohou č. 2 smlouvy.

Projektová dokumentace dle článku !. odsí. 2) písm. b) smlouvy, je příslušnou
dokumentací ve smyslu § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů, dále jen ,5Z%'/Z“.
3) Součást: závazku zhotovitele provést dílo, jsou rovněž následující závazky;
a} zpracování harmonogramu provedení díla,
b) zajištění inženýrské činnosti včetně koordinace prováděn! díle. s provozem
objednatele a s distributorem plynu,
c) veškeré stavební přípornoce související s provedením díla
d) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,
e) vodění stavebního deníku čí jednoduchého záznamu o stavbě,
f)

zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, dále také jen
ve
smyslu § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v listinné podobě,

g) zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků
předmětu díla, provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz
předmětu díla v českém jazyce, v listinné podobě,
h) předání revizí, atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a
zařízení, dále také jako „vece k provedení cSíia“, které byly zpracovány při
provádění díla, s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem,
v listinné podobě,

.

i)

zajištění přípravy kolaudace,

j)

provádění průběžného úklidu staveniště,

k) předání díla objednateli.
4) Zhotovitel prohlašuje, že:
a) dílo provede ve shodě s touto smlouvou, ízn. zejména splní veškeré technická
podmínky, která si smluvní sírany ujednaly, a chybí-li ujednání, technické
podmínky, které zhotovitel nebo výrobce věci k provedení díla popsal, nebo která
objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla, popř. technické
podmínky obvyklé, a tedy, že předmět díla bude pinií účel, který vyplývá zejména
z článku i. odst. 1) smlouvy a že dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní.
5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele na dílo
uvedených v této smlouvě potřebná i další stavební práce, dodávky či služby ve
smlouvě výslovně neuvedená, je zhotovitel povinen tyto stavební práce, dodávky či
služby ra své náklady obstarat či provést s dc díla zahrnout bez dopadu na cenu díla.

!L POD&feííY i^OVÁíué^i DÍLA/, pumw* DfjJk

-n

*=? J

1) Smluvní strany prohlašuji, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel
provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení
díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními
předpisy a "echnickýrni i jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo
vztahují.
2)

Dílo bude provedeno v souladu s pravomocným stavebním povolením spis, zn.
MS/14213/2017, č.j. MS/14219/2017 ze dne 29.6.2017, které vydal Městský úřad
Soběslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje.
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3} Nsspínění pcvinností zhotoviteio dis článku li. odsí. 1} a 2) smlouvy, ss považuje za
podstatné porušení smlouvy.
4)

■ ív jde.ií
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zhrmu
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majetku

a) Zhotovíte! je povinen zajistit při provádění dis dodržení veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k
požární ochraně prováděného díla (zsjn.ána průběhu a po ukončení svářečských
prací), a to v rozsahu a způsobem stanoveným přísiušrými právními předpisy.
b) Zhoíovue! je povinen promést pro všechny své pracovníky provádějící díio vstupní
škole,lí o bezpečnosti a ochraně zdraví při p:ácí a požární ochraně dálo také jen
„ “r" t a iř”>' . Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovní; ú
o 80ZP a "30 obnovovat a kontrolovat.
c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BO/p a PO i u
svých případných poddodavaíelů, resp. u jejich pracovníků.
d) Zhotovitel v plná míře odpovídá rovněž za 30ZP a PO všech osob, které so s jeho
vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, a je povinen
.abozpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla via siní dozor a
soustavnou kontrolu nad BOZP a PO.
f)

Nesplnění povinností zhotovitele dle článku íí. odstavce 4) smlouvy, se považuje
za podstatné porušení smlouvy.

5) Pro- -edens CM
a) Součástí závazku provedení díla, jsou zejména následující povinnosti zhotovitele:
1.

úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a
služeb, a tc včstnč instalačních a montážních prscí, nezbytných pro
provedení díla,

2.

provedení kompletační činnosti při iniegraci věcí k provedení díla
funkčního a uceleného celku, a dále

3.

provedení všech ostatních činností souvisejících a nezbytných pro provedení
díla, zejména zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření na
ochranu osob a majetku tak, aby bylo v p Oběhu provádění ď”a předejito
ohrožením na zdraví či na životě, vzniku škod u objednatele i třetích osob,
zajištění protihlukových, proíiprašných a jiných opatření, aby v souvislosti s
prováděním díla nebyl nepřiměřeně narušen běžný provoz sokolovny a
zimního stadionu včetně zajištění koordinační činnosti tak, aby předmět díla
plnil svůj účel.

lo

plně

b) Zhotovitel se dáie zavazuje provést revize instalovaných, příp, namontovaných
zařízení, jakož i jinýcn věcí k provedení díia, pokud jsou podle příslušných
právních předpisů požadovány, a předat zprávy o revizích objednateli; zhotovitel
je na žádost objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti
oseby, která revize prováděla.
c) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku «{. odsí. 5) smlouvy, se považuje za
podstatné porušení smlouvy.
6) Vcí-ě U prv tor. ni díia
Zhotovitel sa zavazuje, ze pro provádění díla nepoužije žádný matené', výrobek ani
zařízen;, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné
bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy, zhotovitel ss zavazuje,
že při prováděn' díla nebudou použity materiály, výrobky nebo zař ze ní. jejichž užilí
nebo důsledek jejich užilí, by mohly býí pro č!ověka či životní prostředí škodlivé.
Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provádění díia nepoužije materiály, výrobky
nebo zařízení, které ne.ru jí požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě,
jsou !; p.c jejích použití tyto nezbytné, podle příslušných právních předpisů.
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7)

.U;C- mí s-av^briíhf. der;?krj
a)

Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu
s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou Ministerstva pro
rnístní rozvoj č. 498/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou
důležitá pro řádná provádění díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho
uchování zodpovídá zhotovitel.

b) Za objednatele a zhotovitele jsou oprávněni do deníku zapisovat a do něj nahlížet
osoby oprávněné ve věcech technických. Je zakázáno zápis v deníku přepisovat,
škrtat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy s výjimkou průpisú vydávaných
objednateli a případným dalším osobám, podle této smlouvy.
c)

Stavební deník také bude obsahovat záznamy o mimořádných událostech, např.
škodách vzniklých v souvislosti s provádění díla nebo na díle a překážkách týkajících
se provádění díla. přerušení dílčích nebo celkových stavebních prací i opětovné
obnovení, odsouhlasený způsob 2 odstranění závad nebo dílčích nedostatků, pokud
tak není učiněno samostatným odsouhlaseným zápisem.

d)

Stavební deník také bude obsahovat záznamy výzev k převzetí zakrývaných částí a
povolení jejich následného zakrytí, tedy celků nebo dílčích částí, které již nebude
možné později zkontrolovat nebo nebudou jinak přístupné. V opačném případě má
objednatel právo požadovat po zhotoviteli odkrytí takových konstrukcí na jeho
náklady. Záznam o výzvě musí být sepsán nejpozději 3 (viz bod 12 odst.c) pracovní
dny před činností, která je předmětem povolení. Tyto záznamy jsou vedeny
v souladu se zapracovávaným harmonogramem, die přílohy č. 3 smlouvy.

e)

Oprávněná osoby, pokud nesouhlasí s provedeným záznamem, jsou povinny připojit
k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že se záznamem
souhlasí.

f)

Denní záznamy ve stavebním deníku budou podepisovány řádně v den, kdy byly
příslušné práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem
zápisu. Po nadepsání data následujícího dne budou všechna volná místa u
předcházejících dnů proškrtnuta.

g)

Vedení deníku končí dnem dokončení a převzetí díla. Originál deníku bude
nejpozději při předání díla předán objednateli. Kopii si ponechá zhotovitel.

h) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku !h odsí. 7) smlouvy, se považuje za
podstatné porušení smlouvy.

8) Dokjroaivisce skutečného p ovedení scavto;*, tíófe jen DSPS':
a) Zhotovitel se zavazuje zpracovat DSPS tak. aby v ní byl kompletně a přesně
zachycen skutečný stav předmětu díla tak, jak bylo dílo provedeno.
b) DSPS bude zpracována v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace
skutečného provedení stavby, či jiné dokumentace, poskytnuté objednatelem.
c) DSPS bude pcdepsána osobou, která byla za její zpracování u zhotovitele
odpovědná.
d';

DSPS bude objednateli předána v listinné podobě.

e) Nesplnění povinností zhotovitele dis článku i!, odst. 8) smlouvy, se považuje za
podstatné porušení smlouvy.
9)

Pokyny
a) Pří provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, naní-ii ve smlouvě dohodnuto
jinak.
4

b) /hotovi'el se zevazuje respektovat pokyny objednatele a autorského dozoru, kterými
je upozorňován na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
c) Nesoínšní povinností zhotovitele dle článku ii. odst. 9) smlouvy, se považuje za
podstatné porušení smlouvy.
IQ) j nrii’mk-i onsítv; . mcu.. p.í>

Tvr . h.:ce:

Zhotovitel je povinen na své náklady, zajistit dodávky eiekťfhy, vody a dalších služeb,
které jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla, k čemuž rriu objednatel poskytne nutnou
součinnost. Veškr ré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahnuty
v ceně za dílo a cenu za dílo rirnl nelze navyšovat.
11) £•(<.

4r proví.ó Visí ííísa

?) Objednatel mé právo kondolovat provádění díla, déle jen „fcontro
Zjistí-!;, žo
zhotovitel porušuje svou povinnost, muže požadovat aby zhotovitel provedl
nápravu a prováděl dílo
řádným
způsobem.
Jestliže tak
zhotovitel
neučiní
ani v dodatečné přiměřené lhůíě, která však nesmí být delší než 3
(slovy: tři) pracovní dny. jedná se o podstatné porušení smlouvy.
bj

Zhotovitel je povinen, účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny
budou organizovány 1x týdně, nebude-ii mezi objednatelem a zhotovitelem
dohodnuto jinek.

c) Zhotovitel ss zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v
dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již
provedené části díla, či jiná výsledky provádění díla. Smluvní strany v této
souvislosti sjednávají, že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene
musí být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tri) pracovní dny přede dnem
provedení kontroly, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
d) Pokud zhotovitel povinnost die předchozího písmene nesplní, je objednatel
oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly
zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, príp. aby bylo
jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškerá náklady obou smluvních stran,
které tímto vzniknou, nese zhotovitel.
e) Pokud se objednatel ke kontrole dle článku II. odstavec 11) písm. c) smlouvy přes
to, že zhotovitel řádně splní veškeré stanovená povinností nedostaví, je zhotovitel
povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků
provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit.
f)

0 výsledku kontroly, při které objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou
povinnost, se zhotovitel zavazuje vyhotovit zánis s uvedením způsobu nápravy a
ihůty k jejímu provedení.

c) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby
mohl kontrolu provádět.
h) iNÍespInšní povinností zhotovitele tíi-c čírnku H. odst. 11) smlouvy, se považuje zc
pc Jsiatné porušení smlouvy.
12) Vborná ••půso^iio:,i: pracovníků
a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitel-, nebo jeho
poddodavatelů, mající příslušnou odbornou způsobilost.
b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků jc zhotovitel povinen na požádání
objednateli předložit.
c) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla
pracovníka, který nemá příslušnou odbornou způsobilost, kie-ý si počíná tak, že
to oh ožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných precovníku. či třetích osob
Neodvolá-!! zhotovitel takového pracovníka, je objednatel oprávněn takového
pracovníka vykázat z místa provedení díla sám Uvedené platí přiměřeně i ve
vztahu k pracovníkům potídodavateie zhotovitele.

c!) Nesplněni povinností zhoúoviteie d'a článku li. odst. 12) smlouvy, se považuje zs
podstatná porušení smlouvy.
13) rc.ddoti-'vateK . iioioviío! ■
a) Zhotovitel je oprávněn použít pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob,
nestsnovil-li objednatel v rámci zadávacího nzení, na základě kterého byla
uzavřena tato smlouva, že určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna
poddodavstelern. Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladně,
nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů, po sdělení takové žádosti,
předložit písemný seznam subdodavatelů, která hodlá pověři: pinšnírn části
závazků dle této smlouvy.
b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavaíeiú
zhotovitele na plnění částí závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za
plnění takových závazků subdodavateli, jako by je plni! sám
c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými pctídocíavateli zaváže
poddodavaieie k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě,
a to v rozsahu, vjekém budou poddodavatslem tyto závazky plněny.
d) Nespínání povinností zhotovitele dle článku !!. odst. 13) smlouvy, so považuje za
podstatné porušení smlouvy.
14) ZcŮšícfíř pťípt s rj k»3íaudace
a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k
získání kolaudačního souhlasu, príp. kolaudačního rozhodnutí, dále jen
„hoíwjdcice". kterým bude povoleno užívání předmětu díla, nebo jeho části, k
určenému účelu na dobu neurčitou.
b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat vešksé revize, dokumenty, atesty,
souhlasy a jiné doklady či listiny potřebné pro kolaudaci.
c) Nesplnění oovhncrtí zhotovitele dle článku ii. odst. 14) smlouvy: se považuje za
podstatná porušení smlouvy.
15) -ikódy
a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody
objednateli, nebo třetím osobám, z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění
povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných
norem, z této smlouvy, nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav. a není-'i to
možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené, nese zhotovitel.
o) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj d:.o
provádějí jako jeho pracovníci, subdodavatelé, nebo jinak.
18) Od /OL : i 'to-ibauG odpadů!, úkllíd a vykirzei í six ven. é tě
a.) Zhotoví-el se zavazuje:
1. průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm.
obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 185/2001 3b., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve zněni pozdějších předpisů, a daéínni p.ávními předpisy;
doklady o likvidaci odpadů je zhotovíte! povinen předložit objednáte!:
nej později při předání a převzetí díle,
2.

průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a

3.

provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště
včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených
prováděním díla, do původního stavu.
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)) Vvvtfií: n

nitoíž

Zliotoviial se 2<*ve.zuja, že nejpozději do 5 (slovy pěl!) pracovních dni ols dne
převzetí díla, oříp. ode dne odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelem
převzato s vadami, vyklidí staveniště, nebnde-li mezi objednatele n a
zhoiovitelem dohodnuto jinak.
c) Nesplnění povinností zhotovitele die článku iS otísí. 16) sm'ouvy, se považuje >a
podstatná porušení smlouvy.
17) Objednatel je oprávněn provádět výkon technického dozoru stavebníka a autorského
dozoru projektanta, případně výkonu činnosti koordináto, a bezpečnosti s ochrany
zdraví oři práce na staveništi, pokud to stanoví právní prec’p's sám, nebo
prostřednictvím třetích osob. K vykonání těchto činností má objednatel, nebo jím
určené třetí osoby přístup na staveniště.

dl. ČAS A Min O PSOVEUFř!! DÍLA
1)

p T.vácíle
Dílo provede zhotovitel v souladu s harmonogramem prováděných prací, který tvoří
přílohu č. 3 léto smlouvy v těchto termínech:
a) předání a převzetí staveniště:
b) zahájení stavebních prací:
c)
d)
e)
í)

červenec 2017
červenec 2017

uzlový bod - dokončení páteřních rozvodů: clo 31. srpna 2017
dokončení stavebních prse:: nejpozději do 30. září 2017
předání a převzetí díla:
nej později do 30. září 2017
Počátek běhu záruční doby:
od prvního dne následujícího kompletního převzetí
díla bez vad a nedodělků

2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dnů před zahájením prací. O
předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných
překážek pro možnost zahájení díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání
nabídky pro tuto smlouvu.
3) n.vmvincgram p<ov. oenícáíl.;
a) Harmonogram provedení díla, dále jen
smlouvy.
b) Zhotovitel se zavazuje
harmonogramem.

postupovat

tvoří pfítohu č. 3 táto
pří

provádění

díla

v

souladu

s

cj Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení
předkládat na kontrolních dnech objednateli, nebude-li mezi objednatelem s
zhotovitelem dohodnuto jinak, a ravmovat opatření při zjištění odchylek průběhu
provádění díla od harmonogramu.
4) > :>í ončaríť dua
a) Dílo je dokončeno, splněním veškerých závazků z této smlouvy plynoucíc •, bez
vad s neoodšLaj.
b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veške.é závazky uváděné
v článku lii. ocísi. 4) pism. a) smlouvy a zároveň písemně vyzve objednatele
ks převzetí dokončeného díla a jejího předání. Výzva dle předchozí věty musí být
objednateli doručena bez zbytečných průtahů pc dokončení díla, nebi.Je-ii mezi
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
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^řoúáíT ?. přejetí
Zhotovíte! se zavazuje předat díio následovně:
a) Lhf.-la pro předání cířia
Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 30. září 2017 v souladu s článkem
ill. odst. 1) písrn. e) smlouvy ode dne zahájení stavebných prací. Prodlení
zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatná porušení smlouvy.
b) EtfZsí sási předání s převzetí dtSg je místo, kde bylo dílo provedeno.
c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast
pokládá za nezbytnou.
d) irřb&ávacfi
O předání a převzetí clila vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací
protokol bude obsahovat zejména následující:
o identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
o identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
o seznam revizí, atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení
díla. s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly
objednateli předány,
- datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
o prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
o příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-íi
objednáte! dílo s vadami či nedodělky, dále jen „vcdy“,
o datované podpisy smluvních stran a
<> přílohy:
- DSPS,
- zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,
- atesty a certifikáty použitých materiálů a zařízení,
- písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla,
provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla.
e) Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díia, přičemž
tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad
díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla zhotovitel. Syio-ii
dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, přechází na objednatele
nebezpečí škody na předmětu díla až odstraněním poslední vady,
f)

Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje~!i vady, byť by tyto samy o sobě ani
ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díia nebo jeho užívání
podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-ii objednatel svého práva nepřevzít
dílo vykazující vady, uvedou, objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo
převzato s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis
těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve
ihútě 10 (slovy: deseti) dní, nebude- ii mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto
jinak. V souvislosti s vadným činěním smluvní strany dále postupují přiměřeně v
souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době a o uspokojení práv z
vadného plnění v záruční době.

g) Smluvní strany sjednávají, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku se
nepoužije.
khTi.0 pře'icc/-rts c!é!rt a
a) Místem provedení díla je sokolovna č.p. 401, pozemek pare. č. 325/3, a zimní
stadion, bez č.p., pozemek pare. č. 325/8, katastrální území Soběslav [751707].

b) Staveništěm se rozumí prostor určený dokumentaci pro stavební povoleni a
vymezený parcelami dle článku li!, odst. 6) pism. a), na kterém se provádí realizace
díla. Objednatel js povinen staveniště p“edat nezatížené právními vadami pro účely
zhotoven; díla zhotoviteli. Vymezení staveniště a ohrazení prostoru, kde budou
prováděny stavební či montážní činnosti s kde bude na staveništi uskladněn
materiál pro zhotovení díla. je povinen zabezpečit zhotovíte; Předání a převz i;
staveniště se zapisuje clo stavebního deníku, nebo může být nahrazeno samotným
zápisem. Objednáte) je povinen zhotoviteli předat stavenisiě nejpozději ve IhCtto
uvedené v článku ill. odst. 1) pism. a) smlouvy. Zhotovitel je povinen řádně označit
prostor staveniště, aby tak zabránil případnému ohrožení zdraví kolemjdoucích
OSCb.

) Psretoboi o přu iáiíí a pdov?. r:í staveniště
O předání a převzetí staven.iště '*yhotov: znetovke! písemný protokol, který obě
smluvní strany potíepíší. V protokolu o předán' a převzetí staveniště budou
uvedeny všechny dokumenty, které byly zhotoviteli pří předání staveniště
předány.
u’j IkrohUdíks rr.ísk, provedení díM
Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl zhotoviteli dokumenty a údaje, které
jsou významné pro řádné provádění díla a které měl k dispozici. Zhotovitel
prohlašuje, žg se seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími informacemi
poskytnutými objednatelem, prověřil si rmsio provedeni díla i jeho okolí
Zhotovitel se před uzavřením smlouvy přesvědčil o správnosti veškerých údajů,
dokumentů a dalších informací poskytnutých objednatelem a v této souvislosti
prohlašuje, že získal veškeré dostupné údaje, dokumenty a další infoímace v
míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně stanovil cenu díla a
prověřil, že je dílo schopen řádně provést ve smluvené lhůtě.

■rsú3

- VL

‘ULTESH POStóiíKÍÍY

1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenová nabídky a dalších
podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné
realizaci díla.

Cv Ííová cc stá díla:
Cena díla bez DP! i
DPH 21 %

2.583.521..- Kč
543.799,41 Kč

Cena díia celkem včetně DPH Ú.133.3Z9,- Kč
2)

Rozpis ceny je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí cenové
nabídky (příloha č. 1 této smlouvy) a zahrnuje všechny náklady související se
zhotovením díla, vediejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště
a taká ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Úplnost rozpočtu je
ti zaručené.
Položkový rozpočet dále slouží pro účely:
- fakturace
- ocenění víceprací
- ocenění ménšprací

3)

Pokud zhotovitel provede práce odpovídající kvantitativní, nebo kvalitativní změně díla,
případně víceprscím bez předchozího písemného souníasu objednavatel, nevznikne
na jeho straně ná* ok na zaplacení jejich ceny.
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4)

Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodu
kdy:
- objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla;
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;
- so při realizaci díla zjisť skutečnosti, které nebyiy v době podpisu smluv známy a
7. :oiov!?el je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díia;
• se při realizaci díla zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané
c ojetínatě lem (neodpovídajíc! geologické údaje, apcd.),
musí být tato změna sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez
takového dodatku budou práco provedeny ve sjednaném rozsahu.

b)

Vyjma případných nároků zhotovitele na náhradu vícenákladů vzniklých v souvislosti
s provedením změny díla, bude cena za d'lo v příslušném dodatku změněna tak, že:
a) ceny položek díia, která budou dotčeny zrněnou díla a budou zároveň v příloze č. 1
této smlouvy, so, pokud se strany nedohodnou jinak, ocení na základě jednotkových
cen těchto položek, uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č, 1 této smlouvy,
b) ceny položek, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou určeny,
v případě, že se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na základě aktuální
cenové soustavy užité při tvorbě cenové nabídky zhotovitele v příloze č. 1, a
c) ceny ostatních položek (tzn , které nejsou obsaženy sni v položkovém rozpočtu, ani
v užívané aktuální cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc dohody stran.

•3)

Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla, specifikovaná v článku IV. otíst. i.
smlouvy, bude zaplacena po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků formou
závěrečné faktury, na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktum, opravný
daňový doklad), dále jen „daňový do.kliaďk tj. se všemi zákonem požadovanými
náležitostmi. Zhotovitel je povinen závěrečnou fakturu vystavit a předložit objednatel: ve
lhůté 15 dnů, od předání díla.
Smluvní strany se dále dohodly, že k placení v souladu článkem IV. odst. 5) smlouvy,
bude docházet ve mulách stanovených zákonem. Nedílnou přílohou konečné faktury
bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, Tento soupis (zjišťovací
protokol) zhotovitel předloží objednateli nej později do 5 kalendářních dnů od předání a
převzetí díla r objednatel se zavazuje tento zjišťovací protokol vrátit zhotoviteli do 5-ti
pracovních dnů cd jeho předložení a to buď odsouhlasený, nebo se svými
připomínkami. Tento zjišťovací protokol bude tvořit nedílnou součást daňového
dokladu.
Daňové doklady zhotovitel předkládá objednateli v listinné podobě v počtu 2 stejnopisů.
Zvlášť budou fakturovány způsobilé a nezpůsobilé výdaje.

7)

Zhotovitel je povinen na daňových dokladech rozlišit zdanitelné plnění v režimu
přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a 92e zákona č. 235/2034 Sb.,
zákon o dani z přidané hodnoty, dále jen „zčken o D?.T‘ a zdanitelném plnění, ze
kterých je povinen daň odvést zhotovitel. Příslušnou výši daně z přidané hodnoty
v režimu přenesení daňové povinnosti je povinen v souladu s ustanovením § 92a 92o
zákona o DPH přiznat a odvést objednatel jako plátce, pro kterého bylo zdanitelné
plnění podle této smlouvy uskutečněno.

8)

Daňové doklady budou vystaveny s uvedenou lhůtou splatnosti 20 dnů ode dne
doručení objednateli. Za den úhrady je považován den připsání předmětné částky na
účet zhotovitele, uvedený v daňovém dokladu. V případě, že takový účet uveden
v daňové n cok'adu nebude, tak ns účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy.

T-<) Zádrlbé
a) Objednatel js oprávněn zadržet z konečné platby ceny díia bezúročně část vo výš: 5 %
bez DPri, dálo jen „záovžné". Zádržné bude sloužit k zajištění případných finančních
nároků objednatele vyplývajících z táto smlouvy, zejména z neplnění povinnosti
mnotovuelo s odstraňováním případných vad v záruční době. Objednatel jc opravněn
použít zádržné na. úhradu těchto nároků.
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Zádržné vs výši 5 % z cany díis buds cojednatelern uvolněno po skončení záruční doby
no základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění zádržnáho.

v>
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a

1} Dílo rná vadu, neodpovídá-li smlouvě.
2) Zhotovitel odpovídá za vady
a) jež má dílo při jeho předání,
b) jež má clilo v době mezi předáním díla objednateli a počátkem běhu záruční doby
nebo,
c) jež má dílo v záruční době.
Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do odstru ;ění poslední
vady na díle vznikne, nebo objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní sírany, že
na lakovou vadu budou hledět, jako by na díle existovala již při jeho předání, a to se
všemi důsledky, které se s vadami zjištěnými při předání díla pojí. Objednatel
takovou vadu zhotoviteli oznámí nejpozději před odstraněním poslední vady uvedené
v předávacím protokolu. Pokud objednatel nesplní povinnost dle předchozí věty,
dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět jako na vadu vzniklou
v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s vadami vzniklými v záruční době
pojí.
3) Zhotovitel odpovídá objednateli zejména za ro. že ode dne předání díla do konce
smluvené záruční doby předmět díla:
a) má p bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové
vlastnosti, které zhotovitel, nebo výrobce věcí k provedení díla popsal, nebo které
objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy
jimi prováděné,
b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl. i. očist. 1) smlouvy, a příp.
dále účel, který pro něj zhotovitel uvádí, nebo ke kterému se dílo obvykle provádí,
c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům stanoveným touto smlouvou.
4)

ároííc. za jakost díía
a) Záruční doba na dílo činí 72 (slovy: sedmdesáídva) měsíců. Záruční doba začíná
běžet ode dne převzetí díla objednatelem.
b) Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle
písni, a) tohoto odstavce, běžet až dnem odstranění poslední vady.

5} Ksí:íariíé»os vad díia v z&méní dofcš
a) Práva z vadného plnění objednáte’ uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady,
a to písemným oznámením, dále jen „'aklamace1'', doručeným k rukám kontaktní
osoby zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. I reklamace odeslaná
objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
Smluvní strany sjednávají, že § 2605 oest. 2 občanského zákoníku, § 2618
občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku, sc nepoužijí. V
reklamaci objednatel uvede alespoň:
0 popis vady díla nebo informed o tom, jak se vada projevuje,
jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje.
1 íeuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díía uplatňuje, má se za
to. že požaduje provedení opravy díla. příp. nové proveden; vadné části díla
není-li vada díla opravou odstranitelná.
ii

b) . n-áva objcJn.-:tsSe z vadného pměr.s
Qb'sdnatal muže v rámci reklamace uplatnit právo
- na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo p ovedením
chybějící části díla,
o na odstranění vady opravou díla, ;s-il vada tímto způsobem opravitelná,
na přiměřenou s‘evu z ceny d:ie. nebe,
o je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, muže od smlouvy odstoupit.
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterákoliv z uvedených práv dle svého
uvážení, pří patně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.
Pro účely odstoupení cd smlouvy die tohoto písmene je podstatným taková
porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy
věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud
by toto porušení předvídala. V pochybnostech se má za to, že porušení
smlouvy je podstatné.
6) !' Isuícr oje i ‘ ž nrúv z vadného plnění v ‘’áruSr4 doth
a) Zhotovitel se zavazuje pověřit reklamaci a co 2 (slovy: dvou) pracovních dnů
ode dne jejího doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud
tak zhotovitel v uvedené fhíttě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že
zvolené právo z vadného plnění uspokojí.
b) V případě, že objednatel zvolí právo na odstraněni vady, pak je zhotovilei
povinen vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a
zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě zhotovilei objednatele písemně
upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů
nu odstranění vady od objednatele.
c) V případě, že objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od
smlouvy účinné dnem doručení reklamace. Ustanovení článku V. odsí. 6) písm.
a) smlouvy se nepoužije.
cl) Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena
znaleckým posudkem, který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude
tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i
náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v
tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednáte!
reklamoval neoprávněné, je povinen uhradit zhotoviteli prokazate!ně a účeínč
vynaložené náklady na odstranění vady.
e) Lhíiu/ pro odc'm&ricni vad
o Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po
jejich reklamaci.
o Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozdéji
do 10 (siovy: deseti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
f)

a*i‘čte

'>‘.*4mí

rseváních

. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění
ohrožení životů a zdraví osoo nebo vzniKU značných škod či pro mhimakzaci
škod vzniklých v důsledku vady. označí Objednatel jako havárie.
r Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel
povinen se u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozdéji
však 00 24 (slovy: dvaceťičtyř) hodii od doručení reklamace, doslavit na místo
proveden: díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli, zda
reklamaci uznává. Reklamaci vad die tohoto písmeno je možná provést
íefeíonicky či elektronickou poštou.
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'/ případě vac díla. označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen
tyto odstranit nebo alespoň provést opatřen*' nezbytná pro ochranu životu a
zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod
vzniklých v nejkraíší lhůtě, kterou po něm !ze spravedlivě požadovat, nejpozději
však co 48 (slovy: čtyřicetiosmi) hodin od doručení reklamace
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1} V případě prodlen: zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla se zhotov rte zavazuje
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 (siovy: nulacelápěídesetin) % z
, ebsdkcvé ceny za každý započatý den prodlení.
2) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud zhotovíte!
neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je objednatel
oprávněn požadovat po zhotovitel: zaplacení smluvní pokuty 1.000,” (slovy:
jeden.'Isíc) Kč za každou* vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za
každý i započatý den prodlení.
3} Pokud Jioíoviie! ve sjednané lhůtě neuspokojí práva objednatele z vadného plnění v
záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované
slově z ceny díla či neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli
zaplatit smluvní pokutu 1.500,- (slevy: tisícpětset) Kč za každou reklamovanou vadu,
u níž je v prodlení s uspokojením práv objednatele z vadného plnění a to za každý i
započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, kterou objednatel označil za havárii,
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000,-' (slovy:
dvaccttisíc) Kč za každých započatých 24 (slovy: dvacetčtyři) hodin prodlení.
4) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se objednateli zaplatit
smluvní pokutu 5.000,- (slovy: pěíisíc) Kč za každý i započatý den prodlení.
5) V/ případě, že zhotovitel poruš: závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši
1.000,- (slovy: jeden tisíc) Kč za každé jednotlivé po, učení předpisů BOZP a PO.
S) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je
zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05
(slovy: nulaceiápštseiin) % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
7) V případě podsta.ného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě
výslovně uvedeno, r.evztahuje-li se na něj zvláštní ustanovení dle tohoto článku,
zavazuje se smluvní strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé
smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,3 (slovy: nulacelátřidesetiny) % z nabídkové
ceny za každé jednotlivé porušení.
5) Smluvní pokuty se stávají splatným': dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl
nárok.
3) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla a to oproti konečné
faktuře, nebo oproti zádránómu, které je předmětem úpravy v článku IV. odsí. 10).
smlouvy.
1Q)Zcpiacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody
.působené mu porušením oovinnosú zhotovitele, ke kieré es vztehuje smluvní
pokuta. To platí i tehdy, bude- li smluvní pokuta snížena reznodnutím soudu.
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"!) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstat tého oorusoní
pov ínn c s t i o bj co n a tele,

2) Objednatel je oprávněn od cmtouvy odstoupit:
3) bez zbytečného odkladu poté. co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že
poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá li na výzvu objednatele
přiměřenou jistotu,
b) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006
So., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
přeopisu.
3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně
uvedených případů považuje rovněž takové porušen: povinnosti smluvní siiany, o
něrnžjiž při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana
smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení
oc! smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy
druhé smluvní straně.
5) V případe odstoupení od smlouvy se smíuvn í strany dohodly na následujícím postupu:
a) zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (siovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupení
otí smlouvy předat objednateii dosud dokončenou část díia a staveniště.
b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části díla
povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby
řádně provedená před účinností odstoupení od smlouvy. Část ceny díia za
stavební práce, dodávky a služby řádná provedené před účinností odstoupení od
smlouvy so stává konečnou odměnou zhotovitele a představuje konečné
narovnáni veškerých povinnosti objednatele vůči zhotoviteli
c) Při výoočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly
vycházel z cen těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním
pracím, dodávkám a službám.
d) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel určí a potvrdí:
o na jakou část ceny díla připadne vznik! zhotoviteli nárok ks dni účinnosti
odstoupení od smlouvy a
hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které
objednáte! zamýšlí od zhotovitele odkoupit.
e) Smluvní strany sjednávají, žo za škodu se v souvislosti s odstoupením od
smlouvy nepovažuje ušlý zisk znotoviíeie.

VSI O'W'jifJUY A

Et*L05JVY;

b .Os ’! uÁ«í í líví 0'3Q.íí /
1) Tuto smlouvu lze 'měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými
dodatky podepoanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu so pro tento
účel nepovažuje jednán: učiněné elektronickými či jinými technickými prostředky (errscú!, fax). Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny léto smlouvy z důvodu
nedodržení íc.my kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním. Před loží-li některá ze
smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému
návrhu vyjádřit do 16 (slovy: patnácti) dnu ode dne následujícího po doručení návrhu
dodatku.
2) I. -'í-fctní

-

1

smfimuí cis Ivan

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v iéto smlouvě jsou oprávněny
a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení
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a jiná sděleni na základě této smlouvy, a
b) jednot za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovné
svěřeny.
Jako konta kin; osoba muže za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná
či další osoba, a io na základ" píše rsného oznámení smluvní strany o jiné či další
kontaktní osobě doručeného druhé smluvní straně. Určí-li si smluvní strana více
kontaktn': h osob, může za smluvní stra nu jednat každá z kontaktních osob zvlášť.

Jj.T ■
'.) Není-li v táto smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak: řídí se práva a pov'nnos^
smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto srrvauvou neupravené č' výslovně
nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této
smlouvy.
2) Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy;
a) Příloha č 1 - Poiozkový rozpočet díla
b) Příloha č. 2 - Projektová dokumentace
c) Příloha č. 3 - Harmonogram provedení díia
3) Zhotovkei je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu
pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Smluvní strany se výslovně
dohodly, žc ustanovení § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.
4) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu
5) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny
objednatele a při vynaložení veškeré potřebná péče zavazuje:
a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu hnán ční
kontroly, mj. umožnit orgánům, která ke kontrole opravňují příslušné právní
předpisy, vstup na staveniště a přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným
v souvislosti s prováděním díla včetně přístupu i k těm informacím a
dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např.
obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou
splněny požadavky kladené příslušnými právními předpisy (např. zákonem
č. 255/2012 So., o kontrole /kontrolní řád/, ve znění pozdějších předpisů).
Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při
p ro v ád ě n ýc h k c n trciác h;
b) ve smlouvách se svými poddodavaieii umožnit kontrolním orgánům
uvedeným v předchozím písmenu kontrolu poddodavateíů zhotovitele v rozsahu
die předchozího písmena;
c) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle
§ 21SZZV2.
modr urvo.iusm u d.J”í á 'daVtJoíé
a) Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla deišírn poddcdavaíelem neb:
poddodavsíeli, avšak vůči objednateli odpovídá
j ko by dílo prováděl sám.
O případném poddo lavatalije zhotovitel povinen objednatele předem informovat.
Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednavatele změnk podoodavatele, pomocí
kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikací. Objednatel k takové
změně udělí souhias jen ve výjimečných případech jako je zánk, insolvence
podoodavstelc
nebo
okolnosti
znemožňující výkon
sjednaná
činnosti
podtíodavafslem, které zhotovitel nemohl předpovídat v době podán? nabídky. Nový
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pcddodavsiei mus: splňovat kvalifikaci minirná'nš v rozsahu, v jakém byia prokézá
v zadávacím řízení.
7) Pokud so stáno nekíoré ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinná, nedotýká se to
ostatních ustanovení této s nlouvy, která zůstávají piatná a účinná. Smluvní sírany se
v takovém příoatíš zahazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné
ustanovením plavným a účinným, která nej léně odpovídá původně zamýšlenému
účeiu ustanovení nsplatného nebo neúčinného.
0) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li
dosažení dohody mezd nimi možné, bude vše řešena u věcně příslušného soudu dle
zákona č. SS/1SS3 3b.. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u
i.iístne příslušného soudu, v jehož obvodu má sidíoohjachstei.
S) T? ío smlouva obsahuje úpiné ujednání o předmětu smiouvy a všech náležitostech,
kisré smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité
pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání c této
smlouvě ani projev účinený po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s
výslovnými ustanovením; této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádná ze
smluvních stran.
10} Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu. Každá smluvní strana obdrž' po dvou z nich.
'i 1} Smluvní sírany potvrzuji, že si tuto smlouvu před jeym podpisem přečetly a ze s jejím
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

za objednatele:

za zhotovitele: W/vry/ZS)

