
SMLOUVA 0 Dim
uzavfené podle § 2586 a nésl. zék. 6. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku, V platném znéni,

na akci

, ,,STAV]31BN1 UPRAVY V BUDOVE (“3. 17 V PROSTORACH
UKM A UKIA — ZRUSENi KOMOROVYCH TERMOSTATU A

UPRAVA KOMOROVE LEDNICE, FN HK“
éislo smlouvy ........

I. Smluvni strany:

Zhotovitel:

Objednatel:

Genext a.s.

Ném. E.F.Buriana 448, 500 04 Hradec Krélové

zapsany V obchodnim rejstfiku vedeném u Kraj ského soudu V Hradci Krélové

oddil B, Vloika 1994

1630: 25733699

DIC: CZ25733699
bankovni spojeni: CSOB Hradec Krélové

éislo étu: 182800294/0300

statutérni zéstupce: K. Bor Vka, pfedseda pfedstavenstva

zéstupce ve Vécech smluvnich: K. Bor Vka, pfedseda pfedstavenstva

zéstupce ve Vécech technickych:

na strané jedné (déle jen “zh0t0vitel”)

Fakultni nemocnice Hradec Krélové

Sokolské 581, 500 05 Hradec Krélové — NOV}? Hradec Krélové

tel.: 49583 1111, centr. fax: 495512346

bankovni spojeni: Ceské nérodni banka

éislo étu: 24639511/0710

16:0: 00179906
DIC: CZOOI79906
statutérni zéstupce: prof. MUDr. Vladimir Paliéka, CSc., dr. h. c., feditel

zéstupce ve Vécech smluvnich a technickych:

technicky dozor Objednatele(TDD:—
na strané druhé (déle jen "objednatel")
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II. Pfedmét smlouvv

1. Predmétem této smlouvy je zévazek zhotOVitele provést pro objednatele stavebni a

montéini préce na akci ,,Stavebn1' lipravy v budové E. 17 V prostoréch UKM a UKIA —

zru§eni komorovych termostat a liprava komorové lednice, FN HK“ (déle jen ,,dilo“) —

V rozsahu dle projektové dokumentace /déle jen PD/ a Vykazu vymér /déle jen VV/

zpracované projekéni rmou Atelier H1 & Atelier Héjek s.r.o., Jiini 870/2, , 500 03 Hradec

Krélové, pod. zak. é. 59-H—2016 a zévazek objednatele uhradit zhotoviteli za fédné

provedené dilo smluvenou cenu.

Tato smlouva se uzaviré V souladu se zadévaci dokumentaci objednatele ze dne 16.8.2017, a

to na zékladé Vysledku zadévaciho fizeni na vefejnou zakézku malého rozsahu na stavebni

préce zadanou na zékladé interni smérnice FNHK 6. 2 o zadévéni vefejnych zakézek dle ust. §

31 zékona é. 134/2016 Sb., 0 zadévéni vefejnych zakézek, ve znéni pozdéj§ich pfedpis (déle

jen ,,zz’1kon“) pod eVidenénim éislem P17V00127263 s nézvem ,,Stavebni lipravy V budové

E. 17 V prostoréch UKM a UKIA — zru‘s’eni komorovych termostat a liprava komorové

lednice, FN HK“ a nabidkou zhotovitele ze dne 28.08.2017.

Dilo bude provedeno V souladu s platnymi pre’wnimi pfedpisy, normami a vyhléékami

V jakosti spl ujici obecné technické poiadavky na VystaVbu ve smyslu zékona é. 183/2006

Sb., 0 zemnim plénovéni a stavebnim fédu (stavebni zékon), V platném znéni. Provedeni dila

bude zajiéténo oprévnénou osobou ve smyslu zékona é. 183/2006 Sb., 0 L'lzemnim plénovéni a

stavebnim fédu (stavebni zékon), V platném znéni.

2. Dilo vymezené V bode 1. tohoto élénku tvofi zejména:

2.1 Provedeni ve§kerych stavebnich praci a dodévek komplexné tj. Véetné Véech souvisejicich

montéinich praci. V§e za podminek stanovenych touto smlouvou, smluvni realizaéni

dokumentaci a pokyny ze strany objednatele.

2.2 Provozni poiadavky: Préce budou realizovény V objektu e. 17 (kliniky UKM a UKIA)

V hlavnim areélu Fakultni nemocnice Hradec Krélové, Sokolské 581, 500 05 Hradec Krélové
— NOV}? Hradec Krélové. V objektu samém a V okolnich objektech bude probihat p0 dobu

realizace beiny provoz. Zhotovitel proto bude pOVinen omezit na nezbytne nutnou miru hluk,

praénost a Vibrace. Je nutné zajistit pr béiny klid na pfijezdovych komunikacich, budou—1i

V rémci plnéni dila zneéi§tény. Plochy dotéené staVbou budou uvedeny do p vodniho stavu.

2.3 Pr béiné aktualizace éasového plénu realizace za éelem koordinace praci a dodévek.

2.4 Vybudovéni objekt zarizeni staveniété a zajiéténi jeho ostrahy, provozu, L'ldriby

a nésledné likVidace. Objednatel neni schopen zarizeni staveni§té poskytnout V jim

spravovanych objektech.

2.5 Provédéni pfipadnych Vicepraci pisemné poiadovanych objednatelem na dile bude

realizovéno pouze za pfedem odsouhlasenou hradu.

2.6 Zajiéténi pfedepsanych, potfebnych anebo touto smlouvou sjednanych, 6i objednatelem

poiadovanych zkouéek, reVizi, atest , névrh provoznich a manipulaénich féd , apod., dle

platnych vyhlééek a platnych norem CR a dle dohodnutého systému fizeni jakosti. Veékeré

reVize, zkouéky a atesty musi byt platné a bez zévad.

2.7 DodéVka kompletni dokumentace skuteéného provedeni dila, Vé. PD V§€Ch profesi

a kompletni dokladové éésti bude ve tfech vyhotovenich V listinné a Vykresové podobé, a 3X

V digitélni podobe /na CD Vykresy ve formétu *.dwg a *.pdf., textové podklady V podobé

*.doc, *.xls, *.pdf, p padné fotodokumentace V *.jpg, (*.tif, *.bmp) — podrobne Viz. pfedané

Standardy FN H10.

2/1 3
Akce: Stavebni l'lpravy v budové é. 17 V prostoréch UKM a UKIA , zruéeni komorovych termostat a prava komorové

lednice, FN HK



III. Cena d a

1. V élenéni dle polo kového rozpoétu:

Celkové cena: 1 447 177,20 Ké bez DPH

Cena za provedené dilo je stanovena jako cena bez DPH, k ni bude p poétena DPH ve vyéi

stanovené platnymi a I'léinnymi prévnimi pfedpisy k okam iku uskuteénéni zdanitelného

plnéni. V pfipadé, e se na dodéVku dila nebo jeho éést vztahuje ustanoveni re imu pfenesené

da OVé povinnosti dle ustanoveni § 92e zékona é. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty,

V platném znéni, bude cena za toto dilo nebo jeho éést uvedena na da ovém dokladu

samostatnou polo kou.

Smluvenou cenou za dilo nebo jeho éést je pak V dy cena bez DPH.

Da OVé doklady zhotovitele budou élenény dle da ové klasi kace stavebnich dél dle

vyhlééky é. 321/2003 Sb. /CZ—CC/ a dle standardni klasi kace produkce /SKP/ (opatfeni CSU

é.j. 1174/93-3010/.

2. Cena za provedené dilo je stanovena jako nei§e pfipustné k datu dokonéeni dila. Tato

cena obsahuje i rezervu, a to ve Vy§i 5 % z celkové ceny dila (bez zapoéteni vyée rezervy

samotné, tedy ve VVéi 1 378 264,- K6). V pfipadé, e pfi samotné realizaci pfedmétu smlouvy

vznikne po adavek objednatele na dodateéné dodék, slu by éi stavebni préce, vyhrazuje si

objednatel prévo na poskytnuti takovychto daléich dodévek, slu eb éi stavebnich praci 0d

zhotovitele, a to a d0 Vyée vytvofené rezervy (5 %), tzn., vzniknou-li V rémci provédéni dila

néroky na dodateéné dodék, slu by éi stavebni préce, budou tyto realizovény a oceneny

zhotovitelem a nésledné hrazeny z rezervy. O neéerpanou rezervu se sni i néklady a

fakturace.

3. Cena za provedené dilo je stanovena pfi vynalo eni V§ech odbornych a technickych

znalosti zhotovitele, a déle zahrnuje veékeré néklady a éinnosti potfebné k provedeni,

vyzkouéeni a pfedéni dila zhotovitelem, tj. pfedeV§im néklady na materiély, pracovni sily,

stroje, dopravu technického zafizeni, Véetné zfizeni, provozovéni a likVidace ZS i pro potfeby

V§ech subdodavatel , re ii a zisk zhotovitele, néklady na zabezpeéeni BOZ a PO na staveniéti,

veékeré poplatky za nezévadné ulo eni suté a odpadi’l ze stab, za spotfebu energii, za

pronéjmy, odstra ovéni zneéiéténi provozem stab, sankce, pokuty, penz'lle, pojiéténi, Véetné

V§ech potfebnych pr zkum , reVizi a zkouéek. Cena za provedené dilo déle zahrnuje néklady

na znaéeni BOZP a PO (L'lnikové cesty apod.) dle platnych pfedpisi’l a realizaci V§6Ch prostup

jako po érnich dle CSN 730810. Cena za dilo zahrnuje i veékeré pfipadné potfebné

prachotésné pfiéky.

4. Ve§keré ménépréce, nutné Vicepréce a zmény nad rémec sjednaného dila vyplyvajici

z dodateénych pisemnych po adaVk objednatele budou ocenény V souladu s polo kovymi

rozpoéty, je jsou souéésti nabidky zhotovitele. Bude-li se jednat 0 polo ky zde neuvedené,

budou tyto zpracovény dle platnych cenovych pfedpis a to ve forme polo kového rozpoétu

dle metodiky URS a V cenéch URS. V pfipadé, e nebude mo no pou it jednotkovych cen,

bude stanovena cena dohodou. Na tyto ménépréce, Vicepréce a zmény bude nésledné vystaven

zménovy list. Odsouhlaseni zménového listu projedné Zhotovitel s pracovnikem, ktery pro

objednatele zajiét’uje in enyrskou éinnost.

Vicepréce provedené bez dodr eni Vyée uvedeného postupu éi souhlasu objednatele jdou plné

k ti i zhotovitele.

5. Zhotovitel prohlaéuje, e za cenu vyée uvedenou provede dilo V plném rozsahu uvedeném

dle 61. II. této smlouvy a nabidky tykajici se pfislu§né vefejné zakézky. Prohlaéuje, e se

d kladné seznémil se Véemi zadévacimi podminkami a se Véemi okolnostmi a e dilo takto

navr ené je technicky realizovatelné za cenu uvedenou V odstavci 1 tohoto élénlm. Vicepréce
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vyvolané jakoukoliV okolnosti, kdy by byla uréité éést dila z technickych d1°1V0d1°1

neproveditelné dle zadévaci dokumentace a ustanoveni téchto podminek, jdou plné k tiii

zhotovitele.

6. Zhotovitel odpovidz’l za to, ie dilo bude realizovéno dle projektu zpracovaného projekéni

rmou Atelier H1 & Atelier Héjek s.r.o., Jiini 870, 500 03 Hradec Krélové pod zak.é. 59-H-

2016, zadévaci dokumentace a nabidky zhotovitele ze 28.08.2017.

7. Stanovenou cenu za provedené dilo lze prekroéit pouze po pisemné dohodé smluvnich stran

a to za podminek, e objednatel bude poiadovat provedeni jiného mnoistvi dodévek a praci,

nei je uvedeno ve Vykam vymér nebo jiné kvality a standardu.

IV. Platebni podminkv

1. Za datum uskuteénéni zdanitelného plnéni (DUZP) se povaiuje den, uvedeny ve smlouVé

V élénku 6. VI., anebo den pfevzeti dila nebo jeho diléi éésti, anebo nejpozdéji posledni den

kalendéf'niho mesice.

Faktury — danové doklady budou vystaveny jednou za mésic a budou dodény objednateli do

trech kalendéfnich dn1°1 po uslmteénéni DUZP.

Faktury budou doloieny odsouhlasenym poloikovym soupisem provedenych praci

objednatelem.

Neprovedené préce, nebo odsouhlasené zémény materiél , budou provedeny formou odpoét ,

event. pripoét na zékladé vypracovanych a odsouhlasenych zménovych list .

Danové doklady zhotovitele budou élenény dle da ové klasi kace stavebnich dél dle

vyhlééky é. 321/2003 Sb., 0 zavedeni Klasi kace stavebnich dél CZ-CC, V platném znéni, a

dle standardni klasi kace produkce /SKP/ opatfeni CSU 6. j. 1174/93-3010/. Na pfedmétné

stavebni préce se dle § 92e zékona o dani z pridané hodnoty, V platném znéni, pouiije system

pfeneseni danové povinnosti - Viz stavebni préce vymezené V CZ—CPA 41 ai 43.

2. Splatnost vystavenych faktur bude 30 dn1°1 ode dne jejich prokazatelného doruéeni na

adresu objednatele. Smluvni strany se dohodly, 2e faktury budou vystavovény ve smyslu 61.

IV. Platebni podminky, odst. 1. a hrazeny budou pr béiné. Fakturace probéhne do vyée 90%

a zbylych 5 % bude fakturovéno po odstranéni V§ech vad a nedodélk z prejimaciho fizeni a

zbyvajicich 5% p0 vydéni kolaudaéniho souhlasu.

3. Zhotovitel se zavazuje, ie po vyrovnéni nanénich zévazk objednatelem bude postupovat

V éi svym subdodavatel m bez prodlevy. V p padé, ie tento postup nebude dodrien, bude

objednatel oprévnén stanovit zvlé§tni reiim ve nancovéni akce tak, aby zévazky

subdodavatel byly uspokojeny.

4. U provedenych praci lze zapoéitat taktéi ééstky za materiély a dodék, které jsou

prokazatelné dodény na stavbé, nebo na pfedem uréeném misté. O takto dodanych dodévkéch

bude sepsén protokol, ktery bude potvrzen statutérnim zéstupcem zhotovitele a technick

dozorem objednatele. Objednatel se u téchto Véci stéVé jejich Vlastnikem, i kdyi se jeété

nestaly souéésti dila, ale jsou uloieny na nékterém z vyée uvedenych mist. Nebezpeéi ékody

na téchto materiélech Véak nese Zhotovitel ai do doby pfedéni objednateli.

5. V pripadé, 2e se na objednatele vztahuje reiim pfeneseni danové povinnosti dle ustanoveni

§ 92e zékona é. 235/2004 Sb., 0 dani z pridané hodnoty, V platném znéni, a tento ji neodvede

V fédném terminu pro podéni danového pfiznéni k DPH z d vodu pozdé doruéeného

danového dokladu, pak nanéni zétéi z pripadné penalizace ponese Zhotovitel.

6. Veékeré platby mezi smluvnimi stranami se uskuteé uji prostrednictvim bankovniho

spojeni uvedeného V zéhlavi této smlouvy. Zhotovitel prohlaéuje, 2e uvedené éislo jeho

bankovniho L'létu splnuje poiadavky dle § 109 zékona é. 235/2004 Sb., 0 dani z pridané

hodnoty, V platném znéni, a jedné se 0 zverejnéné éislo étu registrovaného plétce dané z

pfidané hodnoty.
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7. Zhotovitel prohlaéuje, e ke dni uzavfeni smlouvy neni veden V registru nespolehlivych

plétc dané z p dané hodnoty a ani mu nejsou znémy iédné skuteénosti, na zékladé kterych

by s nim sprévce dané mohl zahéjit fizeni o prohlééeni za nespolehlivého plétce dané (116 §

106a zékona é. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty, V platném znéni.

8. Objednatel, jako pfijemce zdanitelného plnéni, je oprévnén, V pfipadé, 26 Zhotovitel je

V okamiiku uskuteénéni zdanitelného plnéni veden V registru nespolehlivych plétc dané

z pfidané hodnoty, uhradit ééstku odpovidajici vyéi dané z pfidané hodnoty na éet sprévce

dané za zhotovitele. Uhrazeni ééstky odpovidajici Vy§i dané z pfidané hodnoty na éet

sprévce dané za zhotovitele bude povaiovéno V tomto rozsahu za splnéni zévazku objednatele

uhradit sjednanou cenu zhotoviteli.

9. Zhotovitel uvede na kaidém pfisluéném da ovém dokladu — faktufe veékeré néleiitosti

stanovené zékonem é. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty, V platném znéni, a dal§imi

platnymi da ovymi a L'léetnimi pfedpisy, Véetné § 435 odst. 1 zékona 6. 89/2012 Sb.,

obéanského zékoniku, V platném znéni. Na faktufe musi byt mimo jiné uveden odkaz na tuto

smlouvu o dilo, nézev vefejné zakézky a eVidenéni éislo vefejné zakézky; prohlééeni

prodz’wajiciho, e ke dni vystaveni faktury neni veden V registru nespolehlivych plétc dané

z pfidané hodnoty; soupis pfiloh; kontaktni L'ldaje osoby, které da ovy doklad vystaVila.

V. Misto plnéni

Mistem plnéni pfedmétu dila je: Objekt 6. 17 /klinika UKM a UKIA/ V hlavnim areélu

Fakultni nemocnice Hradec Krélové, Sokolské 581, 500 05 Hradec Krélové — NOV}? Hradec

Krélové.

VI. Doha plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sv j néklad a na své nebezpeéi V nésledujicich

terminech:

1. etapa .................................. 11.9. — 11.10.2017

2. etapa ................................... 18.9. — 3.11.2017

3. etapa ................................... 13.11. - 15.12.2017

4. etapa ................................... 1.10. — 15.12.2017

VII. Zévazkv zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dilo podle této smlouvy, tj. veékeré préce a dodék

kompletné a V6 vysoké kvalité, V rozsahu (116 61. 11., a V terminu uréeném dle él. VI. smlouvy.

Stejné ustanoveni plati i pro éinnosti, Vyrobky, zafizeni a dodévky Véech dodavatel

zhotovitele.

Zhotovitel mé prévo provést veékeré préce zp sobem, ktery povaiuje za neihodnéjéi

kfédnému provedeni dila pfi respektovéni éelu této smlouvy, dohodnutého éasového

postupu a smluvnich termin . Postup praci musi odpovidat V tomto rémci zéjm m

objednatele.

Ve§keré odpady vznikajici pfi vystavbé je Zhotovitel povinen tfidit, uklédat napf. do

kontejner a ty pr béiné odvéiet na pfislu§né sklédky, 002 dokladové doloii nejpozdéji pfi

pfejimacim fizeni. Tato ekologické likVidace odpad je zahrnuta V cené dila.

2. Zhotovitel m ie povéfit provedenim nékteré éésti dila jinou osobu (subdodavatele).

Zhotovitel je odpovédny objednateli i V takovémto pfipadé ve stejném rozsahu, jakoby dilo

provédél sém.
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3. Zhotovitel zajisti, ie jeho pracovnici i pracovnici subdodavatel budou Viditelné oznaéeni

V pr béhu realizace dila pracovnimi odévy s nézvem lmy nebo Vystrainymi re exnimi

vestami s oznaéenim rmy zhotovitele, p padné Visaékami, na kterych bude na pfedni strané

népis DODAVATEL a pod tim rma zhotovitele. Na zadni strané bude uvedeno, kdo ji vydal,

platnost /doba realizace dila dle této smlouvy/, razitko a podpis.

4. Pokud zévazné pfedpisy éi zévazné éésti CSN stanovi provedeni zkouéek osvédéujicich

smluvni Vlastnosti dila nebo jeho éésti, musi provedeni téchto zkouéek predchézet dokonéeni

a predéni dila.

5. Zhotovitel je povinen ridit se pokyny objednatele. Déle je Zhotovitel povinen oznémit

objednateli bez zbyteéného odkladu, ie byly zjiétény skryté prekéiky, tykajici se Véci, na nii

mé byt provedena oprava nebo L'lprava, nebo mista, kde mé byt dilo provedeno, a tyto

pfekéiky znemoi uji provedeni dila dohodnutym zp sobem éi V dohodnuté dobé.

6. Zévazkem zhotovitele je vybudovéni objekt zafizeni staveniété a zajiéténi jeho ostrahy,

provozu, driby a nésledné likVidace, a to V pfipadé, ie objednatel nebude schopen tyto

poiadavky poskytnout V j im spravovanych obj ektech. Zafizeni staveni§té umisti Zhotovitel na

prostoréch vymezenych objednatelem tak, aby neomezovalo a ekologicky neohroiovalo okoli

stab ani daléich jinych pracoviét’ objednatele (zejména pra§nost a hluk). Staveniété bude

zabezpeéeno tak, aby byl zamezen p stup nepovolanym osobém. Pro napojeni zarizeni

staveniété a Vlastni stab na média bude pouiito napojeni médii V rozsahu povoleném pro

staVbu. Odebirané média bude Zhotovitel méfit a hradit na zékladé smlouvy 3 objednatelem.

7. Zhotovitel pfedloii objednateli do 5 dn od nabyti éinnosti této smlouvy éasovy

harrnonogram stab, ve kterém jednotliVé diléi kroky provédéni stab budou aktualizovény

ke dni éinnosti této smlouvy. Harmonogram bude V sobé zahrnovat i éas potrebny na proces

pfedévaciho a prejimaciho fizeni a to V délce minimélné 4 pracovni dny.

Datem ukonéeni dila je datum podepséni protokolu o predéni a prevzeti dila objednatelem bez

vad a nedodélk brénicich uiivéni Viz 61. X., bod 2.

8. Zhotovitel je povinen pouiivat veékeré komunikace jen V uréenych traséch a V souladu s

dopravnim znaéenim a jejich pfipadné zneéi§téni odstra ovat ihned. Poékozeni komunikaci a

souVisejicich ploch odstrani Zhotovitel ihned a na SVé Vlastni néklady.

9. Zhotovitel pfejimé V plném rozsahu odpovédnost za fizeni postupu praci, a za dodriovéni

pfedpis 302, PO a 021) V6 smyslu vyhlé§ky CUBP a CBU é. 498/2001 Sb., v platném
znéni, vyhlé§ky CUBP 6. 48/1982 Sb., V platném znéni, zékona é. 133/1985 Sb., 0 poiérni

ochrané, V platném znéni, a zékona é. 262/2006 Sb., zékonik préce, V platném znéni, a to

zejména § 133 a § 135. O provedeném ékoleni musi byt porizen zéznam s podpisy

z éastnénych. Zhotovitel déle odpovidé za d sledné dodriovéni pofédku na staveniéti a V jeho

nejbliiéim okoli.

10. Skody zp sobené pfi provédéni dila nese Zhotovitel a odpovidé za tyto §kody ve smyslu

ustanoveni zékona 6. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku, Vplatném znéni, a souvisejicich

pfedpis .

11. Zhotovitel se zavazuje pouiit pfi realizaci dila materiély, Vyrobky a zafizeni V kvalité dle

technického popisu a daného standardu kvality provédénych praci, ve znéni ustanoveni této

bezvadnymi pracemi.

12. Pro zaji§téni obsluhy technologickych a strojnich zarizeni dodévanych zhotovitelem

provede Zhotovitel V pri’lbéhu komplexnich zkouéek pisemné zaékoleni obsluh téchto zarizeni

V dohodnutém terminu a to je§té pred zahéjenim téchto zkouéek. Pokud je nutny pro

provozovéni zafizeni provozni féd, Zhotovitel pfedé objednateli névrh tohoto provozniho

fédu.

13. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele V dohodnuté lh té, nejméné Véak 3 pracovni dny

pfedem, k protokolérnimu pfedéni a prevzeti dokonéeného dila. Spolu s touto Vyzvou predé
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zhotovitel 3 pare PD slmteéného provedeni dila (+ 3X V digitélni podobé ve formé Viz (:1. II,

bod. 2.7) nebo jeho predévané éésti, a to V6. kompletni dokladové éésti (rovnéi 3X).

14. Zhotovitel se zavazuje dodriovat bezpeénostni, hygienické, protipoiérni predpisy a normy

V celém areélu objednatele a zajisti si veékeré pripadné nutné dopravni opatfeni a znaéeni, a

déle se zhotovitel zavazuje plnit povinnosti uvedené V narizenich Vlédy é. 378/2001 Sb.,

V platném znéni (stanoveni poiadavk na bezpeéné pouiivéni a provoz stroj , technickych

zarizeni, pristroj a néfadi), 6. 11/2002 Sb., V platném znéni (stanovi vzhled a umisténi

bezpeénostnich znaéek a zavedeni signél ), é. 101/2005 Sb., V platném znéni (poiadavky na

pracoviété a pracovni prostredi), é. 362/2005 Sb., V platném znéni, (poiadavky na bezpeénost

a ochranu zdraVi pri pracich s nebezpeéim pédu), é. 591/2006 Sb., V platném znéni (stanovi

minimélni poiadavky na bezpeénost a ochranu zdraVi pri pracich na staveniéti) a V zékonu é.

309/2006 Sb., 0 bezpeénosti a ochrany zdraVi pri préci, V platném znéni (stanovi dal§i

poiadavky na bezpeénost a ochranu zdraVi pfi préci).

15. Zhotovitel je povinen pr béiné provédét kompletaci a ovérovéni doklad o dodévkéch

materiél , tzn. provérovat, zda tyto maji platné ovéfeni potvrzené prisluénou stétni zkuéebnou

nebo schVéleni éi certi kaci, provéruje doklady o Véech provedenych pr béinych zkouékéch,

reVizich a méfenich doklédajicich kvalitu a zp sobilost dila i Véech jeho éésti.

16. Zhotovitel je povinen pred predénim dila zajistit veékeré zkouéky, reVize, prohlé§eni o

shodé, atesty na Vyrobky, certi kéty, apod. nutné pro prevzeti dila. Ke V§em zkou§kém je

zhotovitel povinen pozvat objednatele nejméné 2 pracovni dny pied jejich uskuteénénim.

Nebude-li moiné jednotliVé zkouéky provést, dohodnou se obé strany, jakym néhradnim

zp sobem osvédéi zhotovitel zp sobilost dila, popr. jeho diléi éésti. Jakmile odpadne

pfekéika, které bréni provedeni zkou§ky, je zhotovitel povinen dodateéné zkouéky provést a

to V potrebném rozsahu.

17. Zhotovitel se zavazuje efektivnim zp sobem spolupracovat s generélnim projektantem a

objednatelem na realizaci dila a zajiét’ovat optimélni technickou a uiivatelskou rove dila,

Vé. kvality, a ekonomicky vynaloienych nanénich prostredk , a to V dohodnutém éasovém

seku.

18. P0 predéni a prevzeti dila objednatelem vyklidi zhotovitel staveni§té nejpozdéji do 10

pracovnich dn . Za vyklizené staveniété se povaiuje plocha staveniété prosté stavebnich

materiél , stroj , zarizeni, odpad a objekt zarizeni staveniété, Vé. uvedeni do p vodniho

stavu, resp. V souladu s koneénou pravou dle PD nebo dle poiadavk objednatele po

vzéjemné dohodé.

V objektu a jeho okoli bude probihat po dobu stab normélni provoz. Zhotovitel je proto

povinen omezit na nezbytné nutnou miru hluk, praénost a Vibrace.

19. Zhotovitel prohla§uje, ie je a bude po dobu realizace dila ze zékona pojiétén pro pf‘ipad

odpovédnosti za ékodu zp sobenou na zdraVi pracovnim razem nebo nemoci z povoléni.

Zhotovitel je a bude po dobu realizace dila rovnéi pojiétén pro pripad §kody zp sobené jeho

éinnosti a provozem stab, déle zp sobené na zarizenich na staveni§ti iivelnymi pohromami

nebo odcizenim V rozsahu min 10mil. K6. Uvedené pojiéténi se vztahuji i na §kody zp sobené

pracovniky subdodavatel zhotovitele, a to i tretim osobém. Kopie pojistnych smluV predé

zhotovitel objednateli protokolérné nejpozdéj i do 5 dn od data L'léinnosti této smlouvy.

20. Souéésti dokladové éésti dila bude tZV. “Prohlééeni o jakosti a kompletnosti dila”, resp.

jeho éésti, ve kterém zhotovitel autorizovanou osobou prokéie, e dilo je provedeno V souladu

se schVélenou PD, zadévacimi podminkami, ustanovenimi této smlouvy, a obecné platnymi

normami, predpisy a vyhléékami, a e je schopno bezpeéného a spolehliVého provozu, a

spl uje objednatelem poiadované a projektem stanovené projektované parametry. Vée

V éeském jazyce.

21. Obecné budou veékeré doklady spl ovat poiadavky vyplyvajici ze zékona é. 183/2006

Sb., 0 zemnim plénovéni a stavebnim rédu (stavebni zékon), V platném znéni, resp. zékona 6.
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22/1997 Sb., 0 technickych poiadavcich na Vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zékon ,

V platném znéni, nafizeni Vlédy é. 163/2002 Sb., V platném znéni a nafizeni Vlédy é. 173/1997

Sb., Vplatném znéni, 6. 20/2003 Sb., Vplatném znéni, 6. 23/2003 Sb., Vplatném znéni, 6.

22/2003 Sb., V platném znéni, a dz'lle dle vyhlééky é. 246/2001 Sb., V platném znéni.

22. Provedeni dila bude zajiéténo oprévnénou osobou ve smyslu zékona é. 183/2006 Sb.

(stavebni zékon). Touto osobou je za zhotovitele stanoven Kamil Bor Vka.

23. V souladu s poiadavky zékona é. 258/2000 Sb., 0 ochrané verejného zdraVi a o zméné

nékterych souvisejicich zékon , V platném znéni, a vyhlééky 6. 37/2001 Sb., V platném znéni,

bude dokladovéno, 26 veékeré materiély, chemické létky apod. pfichézejici do pf‘imého styku

s pitnou V0dou byly schvéleny na zékladé vyluhovych zkou§ek pro styk s pitnou V0dou.

24. Zhotovitel po celou dobu provédéni praci povede stavebni denik ve smyslu § 157 zékona

é. 183/2006 Sb., 0 L'lzemnim plénovani a stavebnim fédu (stavebni zékon) V platném znéni.

Po dokonéeni stab predé Zhotovitel originél stavebniho deniku nebo jednoduchého

zéznamu o staVbé objednateli.

25. Objednatel je nekurécké nemocnice. Jc zakézéno koureni ve V§€Ch prostoréch, vnitrnich i

venkovnich, kromé vyhrazenych. To se tyké i veékerych prostor, ve kterych probihaj i stavebni

prace.

VIII. Zévazkv obiednatele

1. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli 1X platnou PD V tiéténé podobé a 3X V digitélni

podobé na CD. V pripadé potreby Vét§1h0 poétu pare ze strany zhotovitele tyto Objednatel

zajisti za hradu, které se rovné vyéi néklad za pouiiti reprogra cké techniky.

2. Objednatel se zavamje protokolérné vymezit a predat zhotoviteli staveni§té ve stavu

zp sobilém k zahéjeni realizace dila, a to nejpozdéj i 3 dny pred zahéjenim stavebnich praci.

3. Objednatel poskytne pro potreby stab moinost odbéru elektrické energie a vody, event.

dal§ich médii, a to za hradu odbéru, Vé. uréeni mista napojeni.

Podruiné mériée zajisti Zhotovitel na Vlastni néklady.

4. Zmény a pravy oproti zadéni nemajici VliV na cenu a termin plnéni budou feéeny zéstupci

pro Véci technické zépisem do stavebniho deniku.

5. V pripadé, 26 si obj ednatel V pr béhu realizace dila vyiédé zmény realizaéniho re§eni, které

je nutno promitnout do projektu, zajisti Zhotovitel zménu projektu a predé tuto zménu

objednateli V poétu zékladnich pare za hradu V predem dohodnuté Vy§i. Dopady téchto zmén

do terminu plnéni a con dodék budou nésledné mezi objednatelem a zhotovitelem

projednény a budou predmétem dodatku k této smlouVé.

6. Objednatel se zavazuje zabezpeéit veékeré inienyrské éinnosti pri provédéni dila.

7. Objednatel se zavazuje zabezpeéit Vykon technického dozoru objednatele (déle jen TDI).

Objednatel se zavazuje zabezpeéit Vykon éinnosti koordinétora BOZP.

8. Objednatel bude V pr béhu provédéni dila dle potreby svolévat kontrolni dny. Odpovédni

zéstupci obou smluvnich stran j sou povinni se téchto dn1°1 zdéast ovat. V pripadé potreby

zabezpeéuje Zhotovitel I'léast daléich osob poskytujicich éésti plnéni na zékladé smluvnich

vztah se zhotovitelem. Zévéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany zévazné, nemohou Véak

zménit ustanoveni této smlouvy.

9. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli vytyéeni Véech stévajicich inienyrskych siti

souVisejicich s VystaVbou dila nejpozdéji 5 pracovnich dn pred zahéjenim praci.

10. Objednatel umoini zhotoviteli provédét préce na dile nepretriité tj. i o sobotéch, nedélich

i svétcich V rozmezi od 07:00 — do 20:00 hodin. Zhotovitel se zavazuje respektovat poiadavek

objednatele na pozastaveni praci na nezbytné nutnou dobu z provoznich d vod .

IX. Stavebni denik a dokladv o pr béhu realizace d a
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1. Zhotovitel povede po celou dobu realizace dila stavebni denik, tykajici se pfedmétu této

smlouvy, jak mu uklédé vyhlé§ka é. 499/2006 Sb., ve znéni vyhl. 62/2013 Sb. V platném znéni

a Pfiloha 6. 5 k této vyhlééce. Zéznamy ve stavebnim deniku budou provédény denné, éitelné

a vyhradné V éeském jazyce.

2. Zhotovitel je povinen chrénit stavebni denik. Tento musi byt k dispozici objednateli a

vefejnoprévnim orgén m denné po celou pracovni dobu.

3. Zhotovitel bude prostfednictvim stabvedouciho do stavebniho deniku zapisovat veékeré

daje, které jsou d leiité pro fédné provédéni dila a jeho evidenci, zejména 1'1daje o stavu

staveniété a poéasi, rozsahu a zp sobu provédéni praci a jejich éasovém postupu, poétu a

profesnim zafazeni nasazenych pracovnik a to i subdodavatel , stroj a dopravnich

prostfedk , daje o zahéjeni a ukonéeni praci, zd vodnéni odchylek provédénych praci od

projektové dokumentace, éi udélostech a pfekéikéch vztahujicich se ke staVbé.

Stavebni denik bude veden od zahéjeni praci (resp. pfedéni staveniété) do okamiiku pfedéni

dila, a bude umistén na staVbé u stabvedouciho zhotovitele.

4. Zéznamy do stavebniho deniku provédi mimo oprévnéné zéstupce zhotovitele a objednatele

a orgén zmocnénych stavebnim zékonem téi zéstupce autorského dozoru projektanta, ktery

je povéfen kontrolou provédénych praci.

5. Vyiaduje—li to povaha zéznamu ve stavebnim deniku, musi se protistrana vyjédfit pisemné

k tomuto zéznamu do 3 pracovnich dn1°1 po prokazatelném seznémeni se 5 timto zépisem, j inak

se mé za to, 26 s prvotnim zéznamem souhlasi.

6. Na konci stab, pfi potvrzeni pfedévaciho protokolu, bude originél stavebniho deniku

pfedén technickému dozoru obj ednatele.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (TDI) k provéfeni a pfevzeti konstrukci, které

maji byt V daléim postupu zakryty a stanou se nésledné nepfistupnymi. Vyzva bude uéinéna

nejpozdéji 3 pracovni dny pfedem zépisem do stavebniho deniku a zérove pfimou 1'1stni

vyzvou TDI. Pokud se zéstupce objednatele nedostaVi V6 stanoveném terminu ke kontrole, je

Zhotovitel oprévnén tyto préce zakryt. V pfipadé, e Zhotovitel nedodrii tuto povinnost, je

zaVézén na zékladé vyzvy objednatele a na SVé néklady odkryt takové zakryté konstrukce,

jestliie mezi smluvnimi stranami nebude uzavfena jiné dohoda.

8. TDI je oprz’wnén pfi neplnéni pfedchézejicich ustanoveni a zjiéténi zévad V pr béhu

provédéni praci poiadovat, aby Zhotovitel odstranil takovéto vady ihned a dilo provédél

fédnym zp sobem. Takovou éinnost je Zhotovitel povinen realizovat na SVé Vlastni néklady a

V uréené dobé.

X. Pi‘evzeti dila

1. Dilo je V pr béhu jeho realizace VVluénym VlastnictVim objednatele. Nebezpeéi §kody na

dile nese béhem realizace vyluéné Zhotovitel, ledaie prokéie zavinéni ze strany objednatele.

2. Dilo vymezené touto smlouvou bude splnéno protokolérnim pfedénim dila objednateli.

3. V pfipadé, e dilo bude pfebiréno s Vyhradami, budou tyto Vyhrady uvedeny V pfejimacim

protokolu a to Véetné pfesné speci kace zjiéténych vad a nedodélki’l. Protokolem dojde k

vymezeni takovych vad a nedodélk , které svou podstatou, rozsahem 6i vzéjemnym vztahem

bréni fédnému uiivéni dila (spolu s jejich pfipadnym od vodnénim) a pfevzeti dila ze strany

objednatele nebude akceptovéno. Pokud bude dilo pfebiréno s vadami a nedodélky

nebrénicimi V uiivéni dila, protokolem se tyto vady vymezi a pfevzeti dila ze strany

objednatele bude akceptovéno. Protokol bude obsahovat stanovisko obou smluvnich stran

k Vyhradém zjiéténym pfi pfedéni a pfevzeti dila a zévazné terminy odstranéni V§€Ch

vytykanych vad a nedodélk . Pfejimaci protokol bude déle obsahovat seznam V§ech

potfebnych dokument a L'ldaj dle béinych zvyklosti a speci kovanych témito podminkami.
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4. Nedilnou souéésti protokolu o pfedéni dila bude téi kompletni pisemné a projektové

dokladové éést se souhrnnou oéislovanou rekapitulaci. Bude zde i stanovena zéruéni doba

V§ech profesi s vyznaéenim terminu ukonéeni zéruky. Zéruéni doba zaéiné béiet ode dne

potvrzeni pfedévaciho protokolu bez vad a nedodélk . Ve§keré doklady budou pro snadnou

orientaci oéislovény V souladu s VVée uvedenou rekapitulaci a pfedény budou V originélech a

kopiich pfi pfejimacim zeni.

5. Souéésti pfedévaného dila je i dokumentace jeho skuteéného provedeni ve tfech

vyhotovenich V tiéténé podobé a 3X V digitélni podobé na CD, déle 3X na CD ve§keré povinné

doklady k Vyrobk m a zafizenim, atesty, provozni a manipulaéni fédy, protokoly o zkouékéch

dila a provozni dokumentace (reVizni zprévy, reVizni a provozni knihy apod., a doklady o

likVidaci veékerych odpad ).

6. Jestliie bude objednatel poiadovat uvedeni nékteré éésti dila do provozu pied terminem

pfedéni dokonéeného dila, budou podminky tohoto provozu stanoveny zvléétni pisemnou

dohodou.

7. Zhotovitel V protokolu o pfedéni a pfevzeti Vyslovné prohlési, 26 dilo je provedeno dle

schvélené zadévaci dolmmentace, ustanoveni této smlouvy a odpovidé jim pfedévané

dokumentaci skuteéného stavu, a spl uje obecné technické poiadavky na dilo kladené.

8. Po odstranéni vad a nedodélk uvedenych V (:1. X. bod 3) této smlouvy se ve stanovenych

terminech pfejimaci fizeni V nezbytném rozsahu opakuje znovu. V takovém pfipadé je moiné

sepsat kp vodnimu zépisu dodatek, V6 kterém objednatel prohlési, ie dilo nebo jeho éést

pfejimé bez Vyhrad, vad a nedodélk a protokol o pfedéni a pfevzeti je uzavfen podepsénim

dodatku k p vodnimu zépisu. Pokud nedojde k fédnému pfedéni dila, prostého vad a

nedodélk , smluvni strany sepi§i k p vodnimu zépisu dodatek, V némi uvedou své stanoviska

a dohodnou daléi postup.

XI. Zéruéni podminkv

p—t . Zhotovitel prohla§uje, e dilo bude mit Vlastnosti stanovené:

projektovou dokumentaci, Vé. jejich zmén a dopl k ,

zadévacimi podminkami a touto smlouvou,

technickymi normami a pfedpisy, které se na provedeni dila vztahuj i, a bude mit Vlastnosti

a jakost odpovidajici I'léelu této smlouvy.

2. Zhotovitel zajisti fédné provedeni stavebnich a montéinich praci, a pouiiti bezvadnych

materiél , Vyrobk a zafizeni schVélenych pro provozovéni V CR. Na takto provedené préce a

materiély poskytuje Zhotovitel zéruku V délce 60 mésic ode dne pfevzeti dila objednatelem.

3. Zhotovitel déle vyznaéi tZV. ”spotfebni“ material (iérovky, Vybojky apod.) s vyznaéenim

doby, po kterou pfebiré zéruku.

4. Zhotovitel se zavazuje, na zékladé pisemné reklamace objednatele, nastoupit na opravu do

24 hodin a nésledné bezplatné odstranit reklamované vady dila a to V6 lh té do daléich 48

hodin od néstupu na opravu reklamované vady. O jiném postupu musi byt sepséna dohoda.

Dle volby objednatele budou vady bud’ odstranény opravou, Vyménou nebo bude poskytnuta

pfiméfené sleva. V pfipadé, ie by 0 vyéi této slevy nebyla uzaena dohoda, bude uréena

schVélenym soudnim znalcem.

5. Neodborné nebo chybné obsluha, jako i opravy provedené objednatelem nebo tfeti osobou

(s Vyjimkou osob provédéjicich zéruéni servis) nezbavuje zhotovitele zéruéni povinnosti jako

takové, nybri Zhotovitel nebude V daném pfipadé odpovidat za vadu dila zp sobenou

neodbornou nebo chybnou obsluhou nebo opravou provedenou objednatelem nebo tfeti

osobou. V tomto pfipadé odstrani Zhotovitel zévady bud’ novou dodéVkou, nebo opravou dle

rozhodnuti obj ednatele a to za pfedem dohodnutou L'lhradu.
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6. Jestliie zhotovitel neodstrani reklamované vady dila ve lh téch uvedenych V bodu 4. tohoto

6lénku, je objednatel oprévnén provést tyto préce sém nebo jejich provedenim povéfit jinou

osobu nebo jejim prostfednictvim zakoupit nebo vym6nit vadnou 6i neL'Ipln6 funk6ni 6ést dila.

Navic je objednatel oprévnén uplatnit na zhotoviteli smluvni sankce za nedodrieni terminu

odstranéni reklamované vady ve smyslu 61. XII. této smlouvy. Takto vzniklé néklady je

zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dn1°1 ode dne doru6eni faktury - danového

dokladu. Timto se zhotovitel nezbavuje odpov6dnosti za dilo jako celek ani jeho jednotliVé

6ésti.

7. Jestliie se V pr béhu zéru6ni doby n6které 6ést dila ukéie jako vadné nebo nedoséhne

poiadovanych parametr 6i funkci, bude zhotovitelem na poiadavek obj ednatele opravena

nebo vym6n6na a objednateli znovu pfedéna. Po dobu, kdy dilo nebo jeho 6ést nemohlo

z d vod na strané zhotovitele plnit funkci, pro kterou bylo uvedeno do provozu, se

prodluiuje zéru6ni doba.

8. Uplatnéni préV ze zéruky za jakost nejsou dot6ena préva objednatele na uhrazeni smluvni

pokuty a néhradu §kody souVisejici s vadnym pln6nim.

XII. Sankce

1. Smluvni strany se dohodly, ie:

1.1 Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu:
I za prodleni s nedodrienim terminu realizace dle 61. VI. této smlouvy, a to 6éstku

ve Vy§i 2.000,—K6 za kaidy i zapo6aty den prodleni.
I za prodleni s nedodrienim terminu odstranéni V§CCh vytykanych vad a nedod61k1°1

pfi pfevzeti dila dle 61. XI. této smlouvy, a to 6éstku ve Vy§i 1.000,- K6 za kaidy i

zapo6aty den prodleni,
I za neodstranéni vad V zéru6ni dob6 ve stanoveném 6i dohodnutém terminu, které

svou podstatou, rozsahem 6i VZéjemnym vztahem bréni fédnému uiivéni dila, a to

ve Vy§i 2.000,—K6 za kaidy i zapo6aty den prodleni,
I za neodstranéni ostatnich vad V zéru6ni dob6 ve stanoveném 6i dohodnutém

terminu, a to ve Vy§i 1.000,—K6 za kaidy i zapo6at3’1 den prodleni.
I za podstatné poruéeni smluvnich povinnosti dle 61. XIII. bodu 9. pism. b) nebo c),

a to ve vyéi 50.000,- K6 za kaidy takovy pfipad samostatné.
I Za poruéeni zékazu koufeni mimo vyhrazené mista kterymkoli pracovnikem

zhotovitele nebo jeho subdodavatele bude za kaidy takovy jednotliVy pfipad

uhrazena smluvni pokuta zhotovitelem objednateli ve Vy§i 5.000,- K6 a to ihned na

Vyzvu obj ednatele.

1.2 Objednatel zaplati zhotoviteli rok z prodleni:
I za prodleni se zaplacenim faktur ve Vy§i 0,025% z dluiné 6éstky, a to za kaidy i

zapo6aty den prodleni

2. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo jejim zaplacenim neni dot6en nérok na

néhradu §kody, a to V celém jejim rozsahu.

3. Smluvni strany prohlaéuji, ie 5 ohledem na charakter dila a zp sob jeho nancovéni,

souhlasi s Vy§i smluvnich pokut a povaiuji je za pfiméfené.

4. Smluvni strany se dohodly, 6e objednatel m ie po zhotoviteli poiadovat dohodnutou

smluvni pokutu ve vyéi 500,- K6 za:

0 poru§eni kaidé jednotliVé povinnosti u kaidého pracovnika zhotovitele nebo

subdodavatele podle 61. VII. bod 3., a to i opakované,

o poru§eni kaidé jednotliVé povinnosti podle 61. VII. bod 14. a podle 61. II. bod 2.2. a

to i opakované.
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XIII. Zz’wéreéné ustanoveni

1. Dnem pfedéni staveni§té zhotoviteli nese zhotovitel nebezpeéi §kod na dile, jako i na

objektech souvisejicich, které vznikly jeho éinnosti.

2. Préva a povinnosti smluvnich stran, které nej sou Vyslovné upraveny touto smlouvou, se fidi

pfislu§nymi ustanovenimi zékona 6. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku, V platném znéni.

3. Strany se zavazuji feéit pfipadné spory vzniklé Vidy nejprve VZéjemnym jednénim. Pokud

jedna ze stran sdéli druhé strané, ie poklédé polms o dohodu za nemoiny, bude spor

rozhodnut pfisluénym éeskym soudem.

4. Obsah této smlouvy lze ménit éi dopl ovat pouze formou pisemného dodatku k této

smlouVé. K névrhu dodatku se smluvni strany zavazuji vyjédi‘it do 15 kalendéi‘nich (1a p0

jeho doruéeni. Po tuto dobu je strana, které névrh podala, svym névrhem Vézéna. Zmény

a dodatky této smlouvy plati pouze tehdy, jestliie j sou podepsény statutérnimi zéstupci obou

smluvnich stran.

5. Zhotovitel prohla§uje, 26 se seznémil se staveniétém a mistem realizace dila V misté plnéni,

ve§kerou pfedanou dokumentaci vztahujici se k pfedmétu smlouvy fédné prostudoval a

porozumél j i, a je tudii ve V§em fédné pouéen a zpraven.

6. Dnem pfedéni staveniété zhotovitel nese odpovédnost za §kody zp sobené kontaminaci

p dy, odpadnich vod a vodnich tolafl ropnymi produkty.

7. Smluvni strany se zavazuji éinné spolupracovat pfi zajiéténi ochrany a bezpeénosti préce a

poiérni ochrany, a to i V pfipadech soubéhu praci a éinnosti zhotovitele a pfimych dodavatel

objednatele.

8. Objednatel si vyhramje nezadat cely rozsah dle PD, ale pfipadné jen éést.

9. 0d smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému poruéeni smluvnich povinnosti

jedné ze smluvnich stran. Podstatnym poruéenim smluvnich podminek se pro 1'16e této

smlouvy rozumi zejména pfipady, kdy zhotovitel:

a)je V prodleni se zhotovenim dila proti platnému (aktualizovanému) harmonogramu Vystab

0 Vice nei 15 kalendéfnich dn a préce nevykoné ani V néhradni lh té stanovené

objednatelem,

b)provédi dilo i pies pisemné upozornéni objednatele V rozporu se schVélenou projektovou

dokumentaci,

c)provédi dilo i pies pisemné upozornéni objednatele V kvalité nespl ujici obecné technické

poiadavky na Vystavbu nebo dohodnuté standardni vybaveni.

10. Ve§keré éésti stab zhotovené, resp. dodané na staVbé ke dni odstoupeni od smlouvy

jsou ve VlastnictVi objednatele. Objednatel je V tomto p padé oprévnén uzait smlouvu o

dilo s tfeti osobou.

11. Ustanoveni podle pfedchézejicich bod tohoto élénku nezbavuje objednatele povinnosti

uhradit zhotoviteli jii provedené préce na dile. Na jejich I'lhradu lze Véak zapoéist

objednatelem vyl'létovanou smluvni pokutu.

12. Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a

éinnosti dnem jejiho zvefejnéni V registru smluV.

13. Tato smlouva bude vyhotovena ve étyfech vyhotovenich, z nichi po dvou obdrii

objednatel a po dvou zhotovitel.

14. Smluvni strany jsou povinny zajistit, aby V pfipadé jejich prévniho rozdéleni, slouéeni

nebo jakékoliV jiné zméné nebo pfevodu préV na dcefiné a jiné spoleénosti byl prévni

néstupce zavézén stejné jako smluvni strana k plnéni zévazlafl z této smlouvy a aby V takovém

pfipadé nedo§lo ke zkréceni préV druhé smluvni strany.

15. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim ceny za provedené dilo.
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16. Zhotovitel bere na Védomi, e veékeré informace, skuteénosti a veékeré dokumentace

tjlkajici se dila je pfedmétem obchodniho tajemstvi objednatele a tento je povaiuje za

d vérné. Vyjimku tvofi informace vyiédané tfetimi osobami, jejichi oprévnéni vyplyvé

z pfisluénych prévnich pfedpis .

17. Smluvni strany prohlaéuji, 26 Si tuto smlouvu pfeéetly, jejimu textu rozumi a souhlasi

s nim. Smluvni strany rovnéi prohlaéuji, e tato smlouva vyjadfuje jejich svobodnou, Véinou,

pravou a L'lplnou V li, prostou omyl a 26 tuto smlouvu neuzaviraji V tisni éi za népadné

nevyhodnych podminek. Na d kaz shora uvedeného pfipojuji oprévnéni zéstupci smluvnich

stran své podpisy.

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

V Hradci Krélové due 4. 9. 2017 V Hradci Krélové due 8. 9. 2017

Genext a.s. Fakultni nemocnice Hradec Krélové,

Kamil Bor vka , pfedseda pfedstavenstva prof. MUDr. Vladimir Paliéka, CSc., dr. h. c.,

feditel
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