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ztıšslupcc pro věci Smluvní: Mgr. Jitka Synková

p“ m“ ˇˇ_
1*
(dále jen Objednatcl)

Firma: REBYT KRALUPY 8.120.
Sc Sídšem: Ivana Oibrachła 38l 5. 3.50 Oì Brandýs .Nad Labem ~ Stará Bølcslaıv
Zasmupenıí: LlosellĴm Koiákem
IČ: 282 II 987
bankøvní Spojení:

číslo účtu:
Zžzıpsána v OR u Městského Søudu \-` Praze
[cl/fax:
C mail:

nsohy oprávněné ke Smluvnímu jednání; losefĮiozák
W věccch ıćchnických: Josef Kozák

Kontaktní Osoba: Josef Kozák
(dále jen zhotovitel)

Il. PĮedmět plnění
Zl

Podkladem pro uzavĮení Smlouvyjsøu Zadáxacı' podmínky ObicdmnĴlĴ uplatněné dle
§12 mist 2 Zákona č. l37f2006 Sb. v platném Znění. Tyto pndmínky jsou pro
Klıotmfììclšž závazné.
PĮedmětem plnění ze Strany yhotıwítćleic provedení díla:
„RozšíĮení kolumb'ária Įcpskéhü hĮbitova - V“

2.2

PĮedmětem Wzˇ'ęinć Zakázky jsou Stavební práce Spočívající vc vybudování dLı
nøvých Oddělení urnmých Schránck.
Rozsah prací jc dán Výkazcın výměr a Zadávací dokumentací a ktĴmu zpracoval
OSOM UMF Pﬂì 7.

Dílo budše v rozžšahu cĴžnové nabídky Zlmtovitclc. ˇxfyhoıovćnè na základě pĮedané
Aadáx am' dokumentace.
a.) Součástí plnění dílajc:
~ je pĮedání atćstů pnužiiých mawričiłù vše x' českém jazyce
~ Zabezpečëní komáinace a Įízení Sıavby
~ účast pracovníků Zhotovitcle pĮi pĮedání díla
~ doklad O likvidaci Odpadu
“ pĮeclložćní kontrolního plánu Stavby
b) Součástí mantčììních prací je:
~ ZćıĮízęní Swveníštè
potĮebné mechanıˇzmy pro provedení díla
Zajištění Stavby Z. hlediska BOZP. PO
c) ~ Součásti dilajsou Všechn) prč'ıcćz. kìęréjsou k Įádnému provedení díla
nezbytné a kwrýclı Zhotox íìćžl vzhledem ke Své kvaliﬁkžžci :x Zkušenoátem měl
nebo mühl Vědět Současně 7hotovitćl prohlašuje` že Se dostatečně Seznámil S
pĮešlanou Zadávací dokunmntac'í. a Že mu nejsem Známé żááìné skutečnmsti pro
-

-

které by nemohl dílo realiżnvaì.

(lš Zhotovitel se touto smlouvou Zm`ê±ıćąjć3. že na Svůj Z'ıákład či na Své nehćzpĴčí a
pOđlć. platebních podmínek, ujednaných touto Smlouvou, prmedčˇ: dodávku
St'uvebních ajìných prací, dla pĮĴdmčıu smlouvy
ľ'ø
Zhotovitel SĴ zavazuje., Že provede i veškĴré nespeciĮìknvané a dodamćnć:
øbjcdnatclüm pøżadovanć práce nad rámec Zadávací dakumcmacc, Výlxˇêzu
vý měr a táta Smlouvy O dílu (dále SOD), které vzniknou v průběhu realizace. m
Záklađě dohody O cĴnč dle Čl. IV.

Ěx) MJ

lbclmíclxá :spćcíﬁlšacc díla:
Dílo bude zpracováno v mzsahu Swnovenćm Zadávací dokumšsmací. Splnšním
pĮednˇıètu plnění Sc rozumí úplné dokončení díla \-ˇ rozsahu Sjeđnanćm V rámci této
SOD jako cęlku u? Sjednaném ıęrmšnu a bez vad, a nešloděllšů. O pĮedání :i pĮevzal
dílu :i pĮćdäní podkladù bude pøđĴpsún Zápis Oběma Stranzžmí.

.4

Zhonﬂvilćl Se 7m azuje provést dílv \›ˇ bezvadnéjakosıì. z nových maìeıíìa'lu pođšĴ
tcchnologšckych až pracovních pcšstupü Vyplývajících Ze Zadávací dokunwntacc.
Ĺhotiwiıćl je pmˇínen dcžđržovčıì ustćmovćnx' pĮíslušných ČN až platných pĮedpìsu
týkajících SQ pĮedměıu díla. x'ˇčcmè pøżađak'š na Zajištění bezpečnosti práce dle Zákona
č. .ŠOQ/EOQÓ Sb.. kwšfým si* upımˇuií další požadavky bĴzpečnostì a ochrany Zdraví pĮi
práci. V pracovněprávních vztazích a O čajìšıění bezpečností a Ochrany Zdraví pĮi Činnosti
nebıĴ) poskytování Služeb mimo pracovněprávní vztahy (Zákon O ząiífštčıĴıi clalšš'cl'š
podmínek bžżzpečností a Ochrany zclrııx'í pĮi práci) a NaĮíz'ęní Vlčí-dy Č SQL-'2006 Sbˇ. O
hlíżŠích minimálních požadavcích na bezpečnosì a Ochranu Zdraví pĮi práci na
vć'ui ší šcžı
Ävlwìmˇìłcl do Stavbzz ncıčabuduje Žádný výnˇmešxą lámˇj nübyl cenil'ìkovfm.

IU. Duba plnění
Čas plnění byl Stanøvęn v SQulašlu Sc“ Soutčżní nabídkou V ìeršníncch:
3. l.

'Termín plnění : Ill ču nlcu' roku EOl (š

.Zahájení prací z Zahájení Stzıvebníclı prací bude do ll') doo od podpisu Smlouvy.
Dokončení Stavby : nqozdčjì do EU Cim' od zahájení SıčweboíĴıh prací
Odevzdání dvíĮek : nejpoćději do. 30 dm' oci Zahájení Stavebních prací
u) IJ

llżmnooogram reallzaoo plnění je nedílnou Součástí této Smlouvy jako její pĮíloha č l

'4) U)

Doba plnění ujššclnaná touío Smlouxou Se prodlužuje: v těchm pĮípadech:
a) pokud povćtrnosmí podmínky Zıšomožní pokračoval V provádění díla. napĮ. pro
malý déšĴ., xęlména pak pro w. mokré pıˇocočšy. mráz pod -5°`(ÍĹ„ a io jen V lom
pĮipadá. Ze by nebylo možno ooclfžet technologické posmpy praci jak

v pĮíslušných pfávních normách uvcdono

b) ohiednarcl včas nepĮedá Stıoˇenišıě Zhotovitelì, popĮ. mu nepĮedá včas rozhodnuìí
(ˇırgžmu Státní Správy. pokudjc ho š; pmwdení díla potĮeba.
Č) 7, duvodu Vyšší moci` Živelná událošt apod.
d) dojde-li během provádění vcbních prací l; výraznému Zvýšení smvebních nebo

jiných prací oproti pracím uvedeným V pĮedmětu této Smlouvy nebo prolii
nčzıbíıllšovúmu x'ýkazu výměr
o) pro ncdosmtek. 'Éìnančních prostĮedkům štraně objednatele
f) nebude-li loìoviıel Schopon pokraèoyat \` plnění díla pro pĮĴkážlšy ležící na sur-zná“
objędnmelc
3.4i

Údaje o xlšuì'ečnostćšch. jak jc v 'pĮedchozím odstavci této Smlouvy uvĴdeno, budou
Zhotovitclcm Zapsány Ve Staxˇebnı'm deníku a. jejich xˇěrohođnost bude powrzcno

objﬁwìıııżłclom<
x.“ ĚJ!

'JJ Q

Pro \›-§ľl<lad této Smlouvy se Ka Vyšší moc považují okolnosti, které `vznikly po uzavĮená
Smlﬂiıux). a které nemohly býˇl Smíuxˇmmi Srranami pĮedpokládány. pĮičemż w jodná o
neodx-frzıtìıelné události mimoĮádné povahy mající bezprostĮední vliv na plnění dila
ujoclš'ıanćho podle léto Smlouvy Vyšší moc nĴmùžc uplatnil Smluvní Strana. kwrá jc
V prodlení. S plnènínˇı .mí povinnosti kdy nastaly účinky Vyšší moci.
V pĮípadě, ze důvody Vyšší moci pomínou. je dotčena smluvní Qtrana. povinna
ncpnjnllcnč o takové Skutečnosti písemné informovat druhou Smluvní Stranu.

IV. (Žena díla
4.'1.

Cena díla je ąiođnánajaláo pevná a ncmènnčä vc \ ýžši: 36i.460,-Kč.
'l'aìo cena je shodná S nžıìbíclkovcm Čemu a io Čęnzı nąix'ýše pĮípustná. ıIluto cem: je
ıłnožn'ć pĮalx'ročlt pouzĴ: Za podmínek :štanovćoych \` této Smlouvě.
Cana je podrobně Specillkoxvˇána X pošožkovém rozpočm (nabídky) kžžłs'ý hoĮí
ncđíl'nou Součást tělo SnıloLıVyjaliojejí pĮíloha Č l.
l'íprava Smluvních cen V průběhu realizace Sščıˇv'byje možná:
- \ pĮípadě objednatelcın odsouhlasenćho provodení prací. které nejsou obsaženy ve
výkazu výměr o jsou ovczhyìné ke zhotovení dila (víceprácc). (Tona těchìo praví.

n

pokud jí nehuıíš: máme; určí! ,Ĵjcdnoíkçíxˇých cen Qbsażených ve výkazu Výmèš“.
bude šmnovcım podle ccm URS pícımých \ døbè provádění díla.
dojde-H kc 'změně Standardí'z. pršíšckiu či rozsahu prací \yn.íš:zž:ných Zadzˇívacímí
podmínkami Vcíˇcjnć Zčıkázkjv \\y\v'‹›laííých Ohiecínaieíem, nebo průbèhćm výstavby
(ľe-.na Lčchıo 'vicepracíiménèpmcí. pukuđ jí nebude možno určil ˇ/:jxĴdnoìžšmç'ch ccm
QbSZíŽGíšých w výkazu výměr. bude Síaıım'cna podľa“ Cen URS płamýeh v doba“
provádění díía,

v

4.;í

upravu sjednané ceny díla :1 jeho *žăstí \ pruhèhu reaíizacü Sìgaxhy věc-[ně Stanmmíí
konečné Cen) musí být Stanovcna dohodou Smíuvních 8mm a io formou písemného
dudatku lx těm Smíøuyë,

Jakékoìiv puužítí náhradních matcríššíù. jiných technologií a pĮípadné nuìn'ć práce nad
rámec SOD je zìíotøvíteí pøvíncn pĮedem projednal 21 Ođsmıžíłasit s objeđnażĴšeííı

Pøkud práce nad rámec SOD prowdc Zhomvítčžł bez pĮćđchmíhú projednání a
OdsøuhíačšĴní Objüdımšıužíc` není mnm povinen prevedcné \`íceprácc Zaplatií.
Použitím dražšícìí muteiíáíů a xýmhku ííuvzniká Zholovíteíi právo uplatňovat Změnu
dohodnuté Cmy. pokud není použití taìšm/ých materiálů důsščzıíkeın _;mżćıdavku
ołąieđššaıĴíc.

.
_.
_
„

I.)r0bnć Odcłíyìky 0d projektu budou mezi Smíuvnímí Su'čšnamí mchyceny a Stvrzm'złnjz
w Sráıvebním deníku.. Zásadní míchyíky musí Odsouhlasit ObjednatĴì a budou

pĮeđmèížìm dodatku k íéto Smícíuvě. Zároveň musí být Vypracovánčı doíxiumcmžżcc
šèchío zmèm Změny materiálů buduu yıżípísmćíny du Stavebníhø daníku` íxonćšırukčžıı' 21
jiné Změny buđuu Zapisovúny (10 deníku víçęprací a ménčprací a budou kromě Zápisíž
dm tohøtü deníku døkumenżovàny zxíčíštním výkresćm.
w“_„. ~‰._ „m
-„~„
_

V. Místo plnění

NšístĴm pínění je: areál Įcpskćho hĮbítmzžı` paruù 3482/1 x' kuĮí. ĭepy.
Ví. Povímwstí Objeđnatełe
6.Ĺ

ObiĴdnčžıeì Sc Zžıvčšxíıje m provedení díía die ČI. íl. zaçlatit Zhutmfíıeíí cenu čile či, H11
ıćıu SOD za podmínek v 163m Smlouvě: Stannvenýcží.

(1.2

(Vìbjecínamí pĮedá szmenšště Zhotm ítclž Obˇx ykíým Zpusøbem píøsto przìxz ıĮżsu'. Osuby *šc
Situaci :štěnąšících Sítí. veškerých podíçłžıžiíì` a LO nĴjpoxdčjí do dne zahájcšıí prací LHC
ìíćm SOE) Stžívcníšíč bude pĮedáno [hotovíıcli k büzpíamćmu použití pa ıíøbu Įádného
pmvadění díla. O ufčczní místa SzavcništèÉako i :šíx'íadky mżìżcriáíu bude pøñxcn Zápis
do Sıčnfcbníhš) deníku.
(Í) pĮcˇxfˇ/,eıí SuufĴníštè bude Süpsáıı xapís łvíodcpsêžný Oběma stranami.

6.3'

Sıaíeništčm Sc rozumí prostor určĴný pmjcktem pm stavbu až ZaĮízıëní Síavenižštš.
\.a Sˇízžwníšič muìwu x Sìupox'aì jen pověĮení pracovníci OłąíšżdnáııeíĴ., zejména
technický ššümr, Zástupce projćkıêınta \v'}ˇkončfè\`żšjící amøržšký dozor. (Mrahu sıaí'cníštzž
ZajišĴuje na Své náklady čhotx'wíìcí. /aıˇ'ízšˇní Stmfcníštè Zabęzpečąjc: zhoìm'íıeí. jeho

cemju Súućzˇıstí ceny za dílo,
Ähcııovíıcì zabezpečí na Své. náklady dopravu ıı skíáždm'ání 'všech materiáíí'ı. :šíčíxebnšch
hmm ší díłuu. x ýrobłx'ù. sımju :í ž/.zuˇˇízĴní z: jejich pĮesun Z: six'íadu na .Sim cnížšìć.

._„
_.

6.4.

GX ŠJ]

('ìbjođnatol Zabcżpcčuje technický dozor objednatele, Jména osob oprávněných
lx výkonu 'technického dozoru Sclèlí objednawl zhotovíìelí nczìpozdxljiš pĮi pĮedání
Siaˇvˇeništč.
Obìednažtel má vyhrazeno právo komrolovat dílo v pnìběhu výstavby.

VII. Povinnosti zhotovitele

[hotowìtcl so Zavaxuje za podmínek lćìo smlouvy provést dílo V yozzáahu dle čll ll íélo
SOU a lo na Svůj š'ıZ-'ıklađ a nebıžżżpęčfiA
Zhotovšˇìel ponose na Svůj náklad pĮípadné poškozcm' nepĮedaného a nepĮexzatćlšo
díla..
Náklady Spojené Sc: Skládkoˇv'ám'm hmot jako). i V'ŠšeĴlmy náležììosštì S těmìì'o Činnosm'ıì

Spojenými Si Lajìšﬁıjc ı/„hotovìıvcl vc vlıˇžsìni režii.

Zhotovltúžl si na vlastní náklady 'zajistí .čdroj el. energie a Vody; WC a šatny.
.Žihouwítel Se xavazuje aìúcopˇlovat pĮípadné p<i>żađêwky Ooiednaìele na provčdfčm' pmcí
nad rámec Sjodršžmého pĮıždmětu plnění,
37.6.

Zhotovitel Zabezpćčí 'na Svć náklš-ıdy odćšt'ranènl odpadů a nščisıoa 'které jsou

výsleđkom jeho Činnosti. Zl'ıołovítćž Se ZavazujĴ udržovat poĮádali a ćísìoıu na

SI' x'cníšıì a Odpovídá Za Šláođu způsobonou neplněnim této povinnosti,
7.7.

Zlıotoviìcl jc povinen nolpozději do 5 dnů po podpisu Zápìsu o pĮedání a pĮevzetí díla
vyklidit Staveništo Pro pĮípad prodlení je Zhotovitel povinen Zaplatit Smluvní pokm'u
u: Výši lOlìĹlün Kč Za každý don oı'ođlšžš'lí.

7.8.

Zhomvštel odpovídá Za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníka všemi*
mššlüňĴni o dodržování protipožárních pĮedpisu.

7.9.

Zholovilcl jc povinen ~ V rámci dohodnuté ceny ﬂ Zajšsľìt Vyložení. Správné skladování
z: uložení »Šeclı materiálu (Slax/daních hmot a \-ýI`obků}. použitých pĮi realizací dílu
Léto Smlouvy. jakož š Stavcništní Svšslou dopravu.

72H).

ziho'ımfiıel Odpovídá Za poĮádek :à čižšmtu na Stavcnišlš a zaĮízení staveniště, pĮičemž
je povinen provádět průběžný dęnní úklid.
Zhotovitel je povinon pĮed Zahąicnı'm díla: (pĮi pĮedání Stčo enišlè) pĮedat objednali
Scmıžm všech Subdodm'aıclù, kteĮí se budou na provedení đíla podílet.

5:H ıJ

Zhoı'ziwˇšıel V plném rozsahu Zodpovídá Za zpusobené Škody obieđnoteli a uˇfćžtˇı'm
osobám Zho'âovìteli ie povinen po dobu Siavby být pojištčn, dle 'podmínek
Zııcžéıxłacího Įízení.

VIII, Dodací podminky
8.l,

'Pnżađmˇaníı kvalita a Zpusoh jščjı' lmntmly SC Įídí Obecně Záxaxnýınì pĮedpisy. z\`;ž
Stavbn budou poużny materiál) l. jalmsmí tĮídy S paramętry Odpmícšąjícíml zadávací
dokumentaci. Na vyžádání obìednalele pĮedloží ltüvitel vzorky n nommu nebo
projclšwm pĮffdepsané anssły mánćriálzˇı, které hodlá použít đO Sızıvby.
Stavební deník (dále SD)
ll ĹĮınìm'iml Vede Ode dna pĮevzetí Stax'cníštè 0 pracích, kìćrć provádí. Sunębnı'
deník. DO deníku Sc zapisují všechny SkutečnožštĮ rozhødné pm plnění Smlouvy,
jako jsou údaje u Čas‹>\›ćın pøsmpn prací, zdůvodnění' Odchylelš nd projelﬂu apod.
(Jlıjednatel je povinen SlĴdnvat. Obsah deníku a k zápisům xhoımfitclĴ vyiadfˇmızn
.Své Stnnovìišlxˇo. Sl.) je xhomvitcì povinen uložil zak, abfę` k němu měl pĮístup
zástupce olzieđnžnıele vykoná 'ąiící technický dozor.

71% `lx: zakázáno Zápisy Ve Sl) pĮenisĴwčn, Šláıˇtat a díle nelze Z deníku Vytrhávm
_lcdnølllxé listy.

3) Sl) Se Skládá z úvodním listu, dšžnních 'ćż'łmamů a pĮíloh. ĹÍÍx/Odnı' list Obsahąàc:
název či Sídlo Ol'ąšednatclĴ 21 Sıšhđoclaxˇateln a Změny těchto údąlù. ldcnnﬁlxˇační
údaje Stavby podle Zadávací clolxˇlılnĴntace` pĮehled usĮcnzv'ch Smlmı
4) lĹÍšĴnní Zzìgćnanyw Sše píší dn knihy S Očísløvanýmì listy Se dvěma Oddělitš'člnými
prupisy.

:ìì V deníku Se pmbèĮnè xˇyľnačnií důklady. Įá'lčn" SČ v jednom \`}l`1‹›t0mní ukládají
pĮímo na Slax-'běh jakojsou Smlo“u\‹ˇ}ˇ. Výlx'rcššy clnlx'umemniíci Odchyllšy apoﬂì.

(v) Denní Zázmnˇny Čitešnè zapisuje a podepisuje Stax byvedoucí pĮípadnèjeho zástupci

dle Smlouvy x' (len kdy byly prˇàce prmádëny nebo kdy nastaly nláçılnišsni.` které
jsou pĮešlměıcnˇı zápisu. PĮi denních zčšpššech 5x: nesmí vynecháwaı volná mísmˇ
klima Smybyvedoucíhø muže pı'nvzˇıděı potĮebná! Záznamy pı'acøvnící uvečlęm' xˇ
ìćto Smløuvè u dílo. xč'žsıupcr: pĮímého žmfestøra` Zástupce projclšlama. lánčrzš
pmvzìdí autorský dohled pmjckıama. a orgánjy Státním) Stavebního á'lı'ıhlcdu.

popĮípadě jiné pověĮëné Orgány.
7) Ječšıìiżc Stavbyvćđønçí nesouhlasí S prmfﬂzdcným Zápisem ObiĴdnčnele nebo

pnąlekłzuna. _iĴ, povinen pĮipojil: lx“ záznamu do 3 mac. dnu Svnje Szanc)\‹*iššlš0, jinak
Sc má la In. že S Obsahem Sonh'lżısL
8) SžﬂvbyxˇĴđoucí jn pnvìnen pĮedložil Clcnní Záznamy Zástupcíıın OblcđnaľĴle
nejpozději nášleđniící pmcoxvní đ'ćn a Oálcxzdaf mu pm rn' prùpis. l"ć3‹:l`łnícláj( dolar
pžˇˇüćın potvrdí. Jestliže TDI nesouhlasí S Obsahem Zápisu. ZapížšĴ 10 dn Š
pracnvních dnů do Sl) S uwdš-nin'ı đùxv'odù jinak se má Za tm že SĴ ZáıpisĴm
SouhlaSĹ

9) '/„homvštel je pm'inen uložšt druhý prüpis denních Záznamů Odđëlęnè Od Originálu
užil). ab) byl lá dispozici v pĮípadě ztráty Originàlˇu.
l(.)).l>0\4žnn‹›$ż Zhnmviwle vést Stavební deník kmıčž' dnem podpisu prmokulu ø pĮevzali
díla. rcšpˇ ndsırćınënšm \ađ x ném uwđęných.
PĮípadný Zápis vc Smwbním deníku, jež: by zavaćmˇal některou ze Swan pĮímo l;
‹ì‹:».lı‹.1{lčč o změně Cen :Szicálnz-mćlıc) díla. x'íccprzìcl. mnčnè termínu dnlxˇnnćšžní n úpnn
záruční dnb) . buđć považován Za lﬁczpì'cdmčlný S \-_\ˇˇjimlš0u ustanmˇćĴm Čl. X.
.lakĴ'kolix úprm) nęlm změn) (Čclm') xlx'ulcčıwslì im Įešit pouze na podkladě vzájemné'
dohody Sičnutêirních. Zêìsušpcù, n to výhradně .lłìłrmou písemného dndutku k SOL) Iıshn

ıžxzıwšˇ'Ĵnlm SOD nĴwć.

lhùfy pri; xyìáclĮćmí námìtĴk už Slžžvebním deníku pøzbývají platnosti polšuﬂì
zhøuˇıvitcl jakýmkoliv Způsobcm ćłílží nebo znćmożní Qprávn'ènćmu zástupci
‹:›bjcdnatclc apod. pĮístup lo: SD.
/Ĺhﬂ'šmxˇitĴž jc pmˇinen vyzval übjzżxlžıalĴlc žác komzˇole prací. které budem Zakrytjn
písemné. w Slavćbním deníku min. 3 dny pĮed Zak1'>‹'ıixn. V pĮípadě nepĮímmnošıí

8,3z,

teëłmíclšclw dozoru. na Stavbě jej /lımmfitcł \›_\›“ı“‹`›2<umí. Zároveň tclcìbncm nebo faxem.

"v" pĮípaděx ž/c Sc zážšżupc'Ĵ ObjednatelĴ. ač žádné Vyzván. ke kommle nedoslaa'í. může
ćhOtOlel pĮĴcžměmć práce čakrý'l; nezżılšryjüll Zhnmvìt'cl prácrz S Ohlcu'em na víšżnusˇı
takovýchto prací a vyčká délz: než dohodnuté 3 dny. Má pľáˇvˇo na uplćiııňĴwání zmčm

dlﬂiıodnulého času plnění.
lf'čast Objcdnatele na kontrole Zakrývımjěch prací :mi zçaìx'zˇyu' prací Złmwvitelem m
ncùčasıż ObìcdnšžtĴle nezbavujc Zhotmˇitclè zodpovědnosti 221 Įádné provedeni díla, am'

ućìpox èdnoššti v) pšývajšcš Ze Zámky a vadného plnění,

Dum! OhlednatĴlš: má právu naĮídit ızžuwczìènuì lıuwžiešc pĮežˇušćm'. Zzısmwní nežšü
pakmùovžínl prací. a [O i x piˇípadč. jestliže Zmocněnfčc zlmtox'ílclc S täkmým
rozhodnutím nemuhlčìsí. PĮíkaz musí být Vykønán bêzodkladnš, pĮičemž »Znílxˇlć
rozpor). a jejich nż'ıslĴđky budou pĮcđmèıcm dndaìĴćnýchjednání m'Ĵzi zìımoviteìem :x
Obiednaıćlcm \§/\=Olaných di) 3 pracmnžĴh dnu. Ząlmćna je dozm c›prä\~'ııèn dá!
pracovníkum Zhømvìtcìe pĮíkaz 'pĮerušil práce`v jc-li ššhrožĴna bezpcčımsı prcínúclční
dílżh život ncbo zdraví pracujících na. Stavhě.

IX. Financování

FH.

l"ínımcøvàní (žila bude probíhal na Základě dxičlıod§ Smluvnich Stran talám:

-

~
v
v

ZjišĴování pmtokol Skuıęćně prøˇxëexlenýˇch praci pmvrxený oląjeđnawlcm budú Vż'xlë'
pĮžˇløhøu lˇıılﬂurzvˇ Se zdanitèžlným plněním
fakturace díla do `\`ýš€ 80% cšžny díla.. pøzaSìıfıx La vĴ výši 20% huđz: pmplaccna po
Odstrž-mění má a nedodèlkù a po úplném pĮedání díla
Íàkxur) Objednatel uhradí do 21 dnů od dıuajęjich ObdĴżeni
pro pĮípaáí Že by toviìeš nedndržĴl dohoclnutý termín dokončení. dílu ju

Ohýeđršzıtcl upráˇxnčrı 130 Įádném pĮĴđćíní díla vyčštavlż Fakìuru na Smluvní pokutu dle

ıéıø SUI)

l'faktury toviwle musí obsahoval tyıo náležitosti:
~ Označení a püĮadové ČíSlcı faktur)
v Číslo Smlomﬂˇz.“ (iżˇfdnavžıtę'lę

v

v
~
~
~
-

xıéızĴx a Sídlü a Ĵsgisfrčıčnı' Číslžlí` łČ, l).lČ`Í› Smluvních 5mm

údaj u Zz'špisu lìrˇmy v QR
bankovní Spojení Číslo účtu
pĮĴdmět díla a rozsah prm 'cdĴnýĴh praci
ccllxııjmim èžfsëku lx' úhradě
.vážím daně a daň
cìaıum vyhøtmˇcnﬂ Odeslání. döbžı Splzžmosìi, datum ZdanilĴlnćho plnění
razítko u podpis
pĮílohou bude ZjišĴoˇx ací protužáol Skutečně prmcdených prací

V pĮípadě, /Ĵ fakmša nebude vysuìwna v Smllaclu S muıo Smlomou a nćžbuđz:
übsahmˇai náležitosıi \` ıćm Smìou'xë Lıxcdcnú. Objcšìnmcl je oprávněn vrátíš jž

tovítcíí 1×“ pĮepracování nabo (:í(“›pín(ˇžı“u'7 í mküv'ćm pĮípadě Začíná běžet nmá Ihům
Spšżìtnosìí dnem døručcmˇ Opravené faktury Objednatcíí.

X. PĮerušení prací
10.1.

Pokud dojde k pĮerušení prací Z důvodů:
až Výskytcm Skryłých pĮekážek hranicích Výsšíčžvbě, Odsouhłasených Oíżłjeđnatčžł(3m`ı
bude pĮerušení ćžıpsšänn víš Stawbním deníku a Zhoíuvíieí má právo sjednžží (íodatkcm
k SOD pĮiměĮené prodímıžcní ílĴıüíy vjí-ˇS'žaí-'by O dobu pĮerušení nebo nĴzbymě numuu
dobu Søˇížvžsející. S pĮerušením prací.
Pokud Obížcdnateí zjistí Závażnć nedostatky V realizací díla na Sfranè Zhøtøvimíﬂì. může

prácﬂ: xasmvíı nebo pĮerušit do doby provedení nápravy. Doba pĮerušení jde na vrub

7hčiíšnxííeía

XI. Garance

Zhotovííeí pĮebírá 'záruku na díłn jako Cšžíek po dobu 24 měsíců.
Záruční lhůty počínají běžci' OdıV` dne podpisu Zápísu O pĮedání - pĮcwetí Sítaí by Oběma
Sırıíumímí Stranamí.
(_)bjednaıćí jĴ pcwinen rekízıžııovał xad) písemně. e-maílem nebo žìćžšem bez
zbyícx'žnćho Odkíađu po jejich Zjišìàni. V rckíamací musí být Vady popsány. Rovněž,
musí být Smnovemì íhůta k jejich (Mífšżranění.
za.)

Zíímmfíteí jc: povinen nžąípozději dn S dnu po (íbdržcní 'reklamace písemně. cﬂmaìíĴm,
nám 'faxem Zabájit rckiamačni Įízení 11:1 místě, Pokud Objeđnaleí v rekłamací výsíovnèr
uvede` že Sí: jedná Q havárií je láhmmííeí vínen nasmupit na Odsiranční Vady do 24
hodin Od nahíášení závady. V pĮípađč havárie upíaıňuje Objednatęl reklamací maíìžıržš.

ícžcíbnicíšy nebO jinou rychlou íłˇımíou.

Zímtm'íıcí (ídsrraní vešìwrć uzmuˇıë vady dílu ˇv' Záruční době Ve íhůtč do IS dnů Od
uznání reklamním* šneìw Ve žhùìè pízšmnnè dohodnuıé). a to bezpłžštně. Neuzıímmì
rckízıš'nzžcc nezbavıýe ZhouľžviıcíĴ Odpmčdnożıíì /ıı mklammˇanou vadu.
'í 1.4,

Reklmnacì 17,6 upíałnít nejpozději do posledního dni' Záruční doby. pĮičemž i
reklamace ødesìaná Obiednatelem poslední (íšžn .Záruční (icíby Se považuje Za \(ˇ:as
upìamčnoíí.

'JI
ší“

Jestliže Zhotmˇíı'ćí neodsmıní íıznžınüu i“eí(lamo`\-'mımž vadu ani đoì O-ıí dnů po uplynutí
lhůıy viz: buši HB. je (íbíáčdnaíeì Oprávněn pověĮil odstraněním vadjv jinou
Specižííìzıìn šumu Íˇmnu a zhomviıeíí io písemně (minánìíí a bude na něm upíaíňšwžü
fínžmční plnění
Xíl. PĮedání díia

ílí.

Zhníøvžteš _íę pøvínĴn Zápísem do Stmfebıíího deníku Oznámit Obiednateíì, nejpozději 3
(im pĮcıí ıĴmˇıínem dokončení (ííła- kdy bude dílo pĮipraveno k pĮedání. ObiednčííĴí je
pak pøx-ínĴn do 10 kaíendžíĮních dnů Od íéžıì) í'5'zžvf) pĮejímací Įízení hvoíat a Įádně x'
.něm pokračmat. Zhotmíí'cí jc pmfíncn zápisem do Stavebního deníku Oznâmií

Ohicdnmełi ukončení díšćı' čàsıi prmáděnćłm çìš'ìa a abjcđnatei Šc _pšıvšncn [zahájit

pĮubš'rčêní ìćtø částí díla.

Zhotm itel je povinen pĮipravit a u pĮejímaciho Įízení pĮeđžożiż:
- Zápisy a osvědćĴní püużìıýčrh ınaıĴriáłů
v zápis) O prověĮení prací z) konžšêrukcí zašširyiych x“ pmfıbèhu prací
-

Stavební deník

v

dołš'laćh O Iiìwšı'iaci Odpadu

Bez Ičchıo dokladů ncłzc považovat dílu za dmšx'cmčené 21 Schopné pĮedání.
„_.ø [J 'MJ

»M LJ 42..

ì,\~) (JI

Ĺ) prubćhu pĮejímacíiw Įízení pšjıĮšıłí ı'ıląixzdnzucl Zápisˇ Jestliže Objednazcl admini díìn
pĮm zit. je povinfžn du zápisu, uvést Sxćš důvody.
šh'ìo já: Įádně dokončena), jesıìiżc nevyššazujc :žádné Vady a nadođčłky a je pĮĴždánu
Objcdnatcłš na zz'žìššadë zápisu O pĮĴdáni a pĮevzetí díła. podepsanéhø Odpovědnými
ZzÍıStuçıcí šmłmˇních Stráži). Duklanicm ‹L› pĮedání a pĮevzetí díla je Zápis pudcpsaný
"/ıfıstupçì Obou Smšmních Stran. SpĴcifškacć má a nędoıíěłků.. pĮípadně ápuwbu jejich
Odžštmnèní budu tvoĮit pĮílohu Zàpìsu x.) pfcdám' a pĮevzetí diìa.
Vadou Se rozumí pødsıamč'ı Qdchyłka. x kvaìitè. rozsahu a pzırčžmctrčch diłêı
Sıčıncwcný ch pı'Qìcktem. :Outo Smlom'ęıu či Obecně Závazným pĮĴđpìsem
Ncckıáìčìkážm Sc rozumí ncd‹i›k0nćcná část díla. mıi pmjćktu a smlouvè.
Zhøwvìleš odpovídá za xml) die pĮisì. Last. Obchodním Zž'ıłx'unı'ku.. l/.hmovìıul žˇmfnèž
Udpm ı'đz'ž za Skryté Madyš které _šSmı áłuxłcđíxćššn porušení povinností Khomvìłcic nebo
gmrušáení 'pracovnich až LĴchnﬂıìugìcìxýcłı postupu.

.JMJ

Zhoľmimł nesüx Odmvvèdnosı za Įádné provedení (žila Ĵ hłćždìsłáa Sızžwbníhn.
bezpečností práca Ochrany Zdravé a pxçıżž'ımí ochrany.
Zhutm itcfì udpšjnída'ı za Veškeré Six'ıšd) ApusobĴné Objednm'mcìi či tĮĴıš'm ‹v›S<í›`nzán1. které

'xf/,'nìšáxšou ıčmtü subjcíx'ıum \ pĮíčinnć Souvislostš S činností Zhotovítcłć. jĴhčìı

Yııšnćžšmımcu, pĮípadně Subdødavażeìu. Spćıjcnmı S plněním pĮedmětu díla.

XIH. Smluvní pokuty

ìłukud xłıotmˇiteì ncdøkunći ccìć dílo w Sjcdnanćm terminu dle ćł. Hi, mpščžtí
Ohjćdnateli Smluvní pokutu 've výší 05% Z celkem* ceny díla` a tu Za každý zčšvpočatý
den prodlení.
„Pr“ pĮípad. žĴ h) Objednmcl neuhradił fakturu Ve Smìuwnfšm termínu Lšłć léta SOD.
umíšxz'ž (vıžąžędnaìĴł. Sšmłuvm' pøšx'um u: výší (Liìš'ìfn 7 ÍàkturovĴmë ćástky 7a každý den
prodłení S L'ıhmdüu.
„nn 'vJ

v)

Pokud dojde Ze Strany Obiednmeìc k prodlení S úhıˇadou dohodnutých pižﬂııch děs ném
5013 O Xfce než 3041 kałcndáĮních dnu. je zhowxšìčzš Oprávnèn poˇzžzıxštaxìt práce a u
um; dobu prodłcnš prodloužit provádění dila.

\f` pĮipadá. A: Zhoľmfižcì ııcdođrżí lhůtu pro Odstranění vad a nĴdoděikú zçiìšıènýcfh pĮi
píˇz'ìímcć Stavby je pcıx'žnen Zaplatit ćfıhicđnııľułi Smlm ní pokułu Ve výši 2. (MČ): Kč Za
každý zjištěny? pĮípad a den procìłcní

„__

'MJ

Q

V pĮípadě, żć ZhotøvìtĴl nędodrží povinnnčáx. provádění průběžného denního úklidu
Stavbjç :xx ZzıĮízĴní Sfžn-ˇeništěje povinen Zaplžnìf ubjedxıčžtell Smluvní pnlš nm w: 'výši
'l 000x Kč.“ za každý zjištěný pĮípad a den pmš'ilení

13.6. V pĮípadě, 2:3 Zhotovnel ukládá Stavební materiál nebo Sìaˇv'ební SuĴ mimo určené
prostoryje povinen Zaplatit Smluvní pokunı VO »ýši 5 OOO. - .Kč Za každý zjištšný
pĮípad a den prodlení.
lĮ.

V pĮípadě. Že Zhotoviiìel nenastouní k Odżšlraňovzmí záručních Vad ani do deseti dnů od

dohodnıného termínu. je povinen Zaplatit Oliìednateli Smluvní pøkuí'u ve Výši 10 980.*
Kč za každý dĴn prodlení.
l38.

V pĮípadě, :Že Zhntmˇnel nedodrżujĴ BOZP jc povinen Zaplatiì Smluvní pokutu ve
výší l ()()0.~ Kč Za každý Zjištěný pĮípad.

XIV. Odstoupení nd Smlouvy
l4.l.

(Í)l:zicdna.tel můžĴ Odstoupít Od smluuvjy:
- _žĴrsılšže je [_hntnvitĴl V prodlení :z 'termínem dnkončení
díla z důvodů nčıjębo Straně
a Z jehn chování jf: ZĮčąjmć. že termín dokonćęní díla (ijeho částí) nebude dćždržcn
:š Zhotovitel neposkytne Objednatnìi pa jeho Výzvč døsıalćečnou jisìcn'u v šéto
zćˇılnžžìıosiì. Za pudsmžné porušení Smlnm'jv bude považována) Opożdění stavebních
prací o více jalx Íš dnü pmii mnninům Schválcnjíˇch V Iéın Smlouvě žı termínech
Stanášvnných đlć I-lMC'š xizĴ. čl. lll adsl. 3.2.
~ Zhoìowíıel Opakované nerespektuje naĮízení Zásıupcù Objednałele.
~ Zhotovitel prmčìdí dílu v rozpmu S prcıjćclštcm. nebo
provádí dílo takovým
způsobem.. který nenaznačujc: výslednøn kvalitu díla.
Odstoupení od Smlouvy musí být Oznčfımćšno písęnmè. V §0l pĮípadě má Odstnpnìžˇci
Snana. práx'ˇn Žádat Odpovídající náhrady a x'ynìwnání w Smyslu ObĴhndního Zàkøníkn
pm důvody Zdvžněnć druhou Stranou.

XV. Osfamí ujednání
Kontrolní den Se bude konat pravidelně lx týdnó1 pokud nebude donođnun) jžnčılx.
'lˇemn'ny budøu dohodmny pĮi pĮedání staveniště.
law Smlnnvn může být měnën'ćı jen písemnou. farmnu doda'ìlxíy podcpsnnýmš
stmntdnnn'ıi mgánìx- nbon Smluvních Swan.
Pnš platnost dodžnlxíu Se vyžaduje dnlmda 0 celém ìčxtu.
'lfıno Smlouva Obsahuje úplnou. dohodu Strıžn ve 'xčcech Obsažených V této Smlouvě.
Zádšn'ż jiná dnhoda, prohlášení či pĮíslšb učlnëný kżeroukolív 7.0 Smluvšnch Szran., které
nebudnu Zakmvenjv v této smlouvě, nebudcnž právně Závazné. pnkud tak nam Smlmnn

výslovně nestannví.

Snˇanjx Se dohodly. in Lano Smlouvu bude včetně pĮíloh pnblikO\-“ˇána na intemcˇtových.
Sıránlxˇàch Městfškć části Praha l'F. n 'in krmné Cl. pĮílohy ć. l a 2 milan-'3. neboĴ

„i

p.) ZbšZ'Ix ZL) [CLIZZLZZL'LLILZILZ b) LIL)SIL›I ;)L)žLžSL*:ZZ LzĮ`zLIıL>LIniI`1LıZžzìęmžšì
ZŠ 504) Lakomi LWZIIL SI).ObščžššżżﬂIQ' /Sć'ZILL mix).
'§55

'JĹLZILZ .Smšuuuı mb) Váš pìatnużšıi LL L'ZČILZIZLZZSZI dnL-m pođpìsu Oběma SZIZILZVZZZLZZI SZI“LZZ)€ZZZ)Š.

IŠZ).

XULIZ'ISZOLZ SULZČéZSZI' ZÓZL) SZZZIL)LLVS'SL)Z1 p)MI IZ)
IZ
DL,)IO;I{ILOV)“ šˇLZZpOﬂĮ cZ L' ÍLLILˇL) DL)IIçìLZCI pL" Z né Ccžšyì
'2;
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