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uzavÍená podle ustanovení s 2586 a násl. zákona č.89 /20t2 Sb., občansĘzákoník, v platném znění
(dĺilejen ,rsmlouva')
č.ĺ5/ 20'ĺ7/ SSJ)

1 Smluvní stľany

Obiednatel:
se síďem:
zastoupená:
ICO:
DIČ:
bankovní spojení:
č.účtu:

(dále jen,,obiednatel.)

sMLoUvA o DÍLo

Městská částPraha 5
náměstí 14. Ííjna1387/4,PSČ150 22,Pn|la5 - Smíchov
Ing. Pavlem fuchteĺem, StaÍostou MČPľaha 5
00063631

1.1.

1.2.

1.3

Zhotovitel:
se síđlem:
zastoupená:
ICO:
DIČ:
bankovní spojení:
č.účtu:

Stavební společnost Jatoslav Oĺšuliak,a.s.
okounov 65,43151 Klášteľecnad ohří
Jaroslavem oĺšuliakem,členem představenstva
250 28 316

(dále ien,,zhotovitel.)

osoby opĺávněné jednat:
1.3.1. Za obiednarele:

ve věcech smluvních: Ing. Pavel fuchtet, staÍosta MČPraha 5
ve věcech administrativně-technických:

estic,

t'3'2' Při opeĺativnímtechnickém řízeníčinnosti na stavbě, powtzovániprovedenýc h prací'zápisů vestavebním deníku, odsouhlasování výše f1krur, po,tvrzováĺĺproi ĺĺ
'^

$ř"rr"ĺzastupuje objednatele Bc. Pavel Vokoun ÚMČ Pnha 5, tel , Bc. M^ľtin"Bĺousková oMI ÚMČ Pruha 5, te|'
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1.3,3. Za zhotovitele:
r'e r'ěcech smluvních: Jaľoslav oľšuliak,členpředstavenstva

r'e r.ěcech technických: dní ředitel,

1.3.4. Při opeĺativnímtechnickém Íizenčinnosti na staveništi , potvÍzovánípĺovedených prací' zápisů ve
stavebním denfüu, ods 7še faktuľ, powĺzováĺúpĺotokálůo pŕedánl''a př...zltí dílu
pľovádíLukáš Vokálek,

2.IJvođniustanovení

Podkladem pľo uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne21.08.2017, kteĺá byla na zákJadě
vysledků veřejné zakáĄ dle zá-kona č.134/2016 Sb., o zadávánĺveřejných zakázek, ve zn'ěnipozděiších
předpisů s názvem: ,,ZS Pod Żvahovem - Praha 5 - snížení.netg.ticĹé náĺočnostiobjektuż (dálé jen
,'nabídka'). Nabídka je nedílnou součástísmlour,7. V přípađě,rr[o^ smlouĺry a nabídĺ<ymá pĺ.ano.t
smlouva.
Smluvní StÍana uvedená v článku 1.2. této smlouvy předložila doklady, kteréosvědčujíúdaje uvedené ve
zmíněnémodstavci.

Jestliže zhotovitel čiobjednatel někteľá pľáva ner.7konává, neznamená' to, žese jich zÍlká.
Na základě předložených dokladů zhotovitel pľohlašuje, že je ve smyslu českéhoptá..níĹo řádu opĺávněn
pĺovéstdílo tak, iak je speciÍikováno v této smlouvě a nabídce. Dále pak pĺohlašuje,žeđisponuje;koĘŕmi
materiálĺrímiprostředky a pĺofesemi, žeje schopen đílopĺovéstřádně, včasa ve vzomé kvalitě včetně
všech objednatelem požadovaných změn dila a jeho součáití.
Zhotovitel prohlašuje, že k đatupodpisu této smlour,7:
2.5.l. splnil zadávací pođmínĘa akceptuje všechny podmínky zadánl veřejné zakázky azadávací

dokumentace,
2.5.2. pÍevzal a odsouhlasil objednatelem schválenou pľojektovou dokumentaci vč'ýkazuqiměĺ,2.5.3.

P:g::řil místnípođmínkyr.četně přístuporých cest k místu plnění - provádění'dila,tj. tu;.Lt zŠ
"MS l(ořenského, adĺesaPod Żu^ior.m463/27,Pnhas -Élluoč"py,p"r.. č.467/13,"r,ido..^ny

r'k. ú.Hlubočepy a přilehlé pozemky parc. č.467 /1O., č.467 /11,, č.467 /12, č.467/74, č.467/15,
č'467 /17,č.468/2,č.468/3,č.468/6a č.467 /1 evidovaný v k. ú.Hlubočepy,

2.5.4, nejasné podmínky pro reahzaci. stavby si łryjasnil s opĺávněnými zástupci objJnatele,

?.5.5. akceptuje požadavek objednatele, žepřizpůsobí veškeľéčinnosti daným poá-írrká-,
2,5.6. všechny technické a dodací podmínky đflazahrnul do kalkulace cen' je plně seznámen i s ostatními

podmínkami plnění zhotovitelorych povinností poďe tétosmloury, Ĺteĺéz ru
"yp\ý.ají

a kteń
nejsou v odstavci 2.5. tohoto článku uvedeny r.ryslovně, ale kteľéměl možnost zjistit prohlídkou na
místě plnění díla,

2.5.7. veškeĺésvé požadavky na obiednatele uplatnil v tétosmlouvě.
Smluvní StÍany rryslovně souhlasí s tím, aby tato smlouvabyla zveřeiněna v ľegistru smlur. za podmínek
zákona č.340/2015 Sb., o zvláštníchpodmínkách účinnostiněkterych smluv, uveřejňování těc^hto smluv
a o ĺegistĺusmluv, ve zněni pozdějšíchpředpisů, do 30 dnůode dne podpisu smloury poslední smluvní
stfanou, nejpozději do 3 měsícůode dne podpisu smlour.ry. Smluvní stÍany souhlasí se zveřejněním sqích
osobních úđajůr'e smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní stĺany
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prohlašují, že skutečnosti obsažené r,e smlouvě nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu $ 504
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užiĺ u zvetejněnl b.z ,tuno,rení jakýchkoli., aĺsĺ.ľ.
podmínek.

3. Předmět smlouvy, předmět đila azpůsob ieho pľovedení

3'1' Předmětem této smlouvy 1e závazekzhotovitele pĺovést pĺo objednatele dílo a činnosti, jak specifrkováno
v této smlouvě, 1ejích přílohách a nabídce řádně, včas a ve vzorĺé kvalitě včetně všéch áb;.dn"t"l"m
požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazekobjednatele za řádĺě a
včas pĺoveđené dílo zhotoviteli zap|atlt cenu díla, a to z^ podmínek a v teľmínech touto smlouvou
sjednaných.

3'2. objednatel zadává a zhotovite| se zavazuje provést za podminek v této smlouvě stanovených foĺmou ,,naklíč" následující dílo (dále jen 
',dílo,):

,rzšPodŽvahovern- Pľaha 5 - snížení enefgetické nátočnosti obiektu včetně za|ištění kolaudačního
souhlasu či obdobného spľávního tozhodnutí nezbytného k užívání stavby.ś

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob pĺovádění díla jsou následující přílohy
smlouvy:

3.3.

3.5

3.4.

1. Projektová dokuĺnentace zpÍacovanáIng. Radkem Mľňákem, (Ámbit _ sdružení projektantu),
2. Podľobný položkoły tozpočet zpncovaný zhotovitelem,
3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědn ost za škodu způsobenou jeho

činnosđ v souvislosđ s plněním této smlouvy o dílo,
4. HarmonogÍam stavebních praci a dodávek zpracovaný zhotovitelem,
5. I{opie nabídĘ zadavatele
ó' Seznam poddodavatelů
7. Reallzačnlým

Výše uvedené dokumenty @ody 1. až7.) tvoří Přílohy 7 aź 7 a isou neďlnou součástí této smlouvy.

Zhotovitel prověřil zadávací pĺojektovou dokumentaci a pľohlašuje, že jsou v ní specifĺkovány všechny
práce a dodávky k řádnému a úplnému ptovedení, jakož i k následnému řádnému uživáru stávby, jejíž
zhotovení je předmětem plnění ďe této smlouvy. Zjisa_llzhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude
od objednatele požadovat úhĺadu nákladů na práce a đodávky nutné k řádnému a úplnému ptovedení,
jakož i k následnému řádnému uživán dílą, jehož zhotovení je předmětem této ,rło.,'y. Żhotovitel
nebude uplatňovat žádné náklady łryplyvajíci z rozdlfu meziýkazem vyměĺ a skutečným provedením díla.
Veškeľé dodávky mateĺiálů a zaÍuení v ráĺlr,cl, této smloury musí být nové, orrg-äLrí a nepoužité.
Vpřípadě zjištění, že đodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na sr.é nákladylĺovede okämžitou
rýměnu příslušných částí.
Součástí díla je předání dokumentace skutečného Sta\''u ve čtyřech r,7hotoveních, dokumentace
o podmínkách údĺžby, atestf, ceľtifĺkáty a doklađy, kteľé souvisí s piedmětem smlouvy včetně zaškolení
obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotor'itel obiednateli při předání díla.
Při předání stavebního dila zpět objednateli rystaví zhotovitel pÍedávaci pľotokoly o předání volných
předmětu či ryľobků (<1íče od dveří a jiné), kteĺé jsou součástí stavebníh o di1a, k převzetí 

" podpir,,
zástupci objednatele (ĺefeĺent odboru majetku a investic).

3.6.

J
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3.10.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

4.1.
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Veškeĺé pĺáce budou pĺovedeny a d.ílo bude dodáno komplexně, v teĺmínech dle této smlouwy, ve vzoĺné
kvalitě a v technických paĺametĺech, vlasmostech a standaĺdech d|e zadávací dokumentace a bude
zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištěnpovolení a následně provedení nutných
záborű, zaÍízeni staveniště, dopĺavní a jná opatiení, bude obsahovat pĺovedení veškerych úkonů a činností
potřebných k přípĺavě, k vlastnímu pĺovedení díla, k následnému uvedení do řádného pÍovozu a uživáru
včetně všech dodávek 

^ 
to za podmínek, kteĺé upĺar,-uje tato smlouva'

Zhotovitel zodpovídá po celou dobu ľealizace đíla za dodržovánl'bezpečnosti a ochĺany zdravípĺacovníků
(dále jen BOZP) a požámi ochľany (dále jen Po) v ptostoĺách staveniště, zejména dle požadavků a
podmínek bezpečnosti a ochľany zdravípři práci v souladu se zákonem č.309 /2006 Sb., o zaiištění datších
podmínek bezpečnosti a ochĺany zdravi pÍĺ prácí, v platném zněĺĺ a v souladu s nařízením vlády č.
591/2006 Sb., S 1_8 o bližších minimálníchpoźađavcích na bezpečnost a ochľanu zdtaví při pĺáci na
stavenišrích.
Zhotovitel má povinnost objednatele nepĺodleně informovat o účasđ subdodavatele na plnění předmětu
ďe této smlour,7.
Dílo musí být pĺovedeno v souladu s požadavĘ objednatele, oľgánů státní spĺár,7 a s veškeĺ,ými
souvisejícími platnými předpisy, ''7hláškami a technickými noĺmami (CSN, CSN EN, atd.), kteĺé je nutno
pro reallzaci tohoto díla považovat za závazné. Dále dílo bude ptovedeno l. soulađu se stavebním
povolením.

4. Místo plnění

Místem plnění - pĺovádění díla ďe článku 3. této smloury je objekt č. p. 463 v k. ú. Hlubočepy, vedený
jako stavba občanského vybavení, adresa Pod Zvahovem 463/27,Pnha 5 _ Hlubočepy' paÍc. č. 467 /1'3,
evidovaný v k. ú. Hlubočepy a přilehlé pozemĘ paľc. č. 467 /70., č. 467 /11, č. 467 /72, č. 467 /14, č.
467 /15, č' 467 /17, č' 468/2, č. 468/3 a č' 468/6 evidovaný v k. ú. Hlubočepy (dále jen ,,staveniště').
Místo plnění dle předchozfüo odstavce je i místem předání a pÍevzeĺ řádně pĺovedeného díla.

5. Doba plnění

Zhotovitel se zavazu1e rcahzovat dílo specifikovanév článku 3. této smlouvy v těchto tetmínech:
5.1.1. pÍevzetl staveniště do 7 (sedm) kalendářních dnů od podpisu smlouł7 a pÍedán stavebního
povolení,
5.1.2. předání díla nejpozđěji do 27 (dvacetisedmi) ýdnů od převzetí staveniště, vč' zajištění případného
spĺávnfüo ĺozhodnutí o povolení kuźivárĺ nebo uvedení do pľovozu pÍo proveđené dílo,
5.1.3. likvidace staveniště đo 7 (sedmi) kalendářních dnů po předání díla.
Zhotovitel není v pĺodlení' pokud nemohl plĺrit předmět smlouvy v důsledku r.ryšší moci nebo jiných,
pľo něho neodvratitelných okolnosú,. Za r,7šší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná
obchodní nzika, poplašné zpÍá\ry, nemoci, űtazy. Zhotovitel také není v pĺodlení v případě nečinnosti
stavebnfüo úřadu či obdobného spĺávního orgánu za podmínek, že zhotovitel má řádně dokončenou
star.bu ďe PD a SoD a předal veškeĺé doklady dle SoD a stavebního povoleĺrí.
o vzniku a ukončení všech v1iše uvedených okolností musí zhotovitel písemně infotmovat objednatele do
24 hodin.
Teĺmínem splnění předmětu této smloulry ie předání díla objednateli bez vad a nedodělků, kteĺé neomezují
pÍovoz a užívánl díla, po dokončení všech praci. Za vady a nedoděĘ, kteĺé omezu1i pÍovoz a uživanl diLa
se rozumí i takové vady a nedodělky, jejichž ođstaňovánlýĺazně anebo opakovaně nanršuje ptovoz a
užívánl diLa.

4
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Zhotovitel ptokazatelně rryzve objednatele k převzetí díla tři ptacovní dny předem.
objednatel se zavazuje pÍevzítpředmět díla i před teľmíny uvedenými v uoac 5.1. této smlourry, budou-li
splněna všechna ostatní ujeđnání této smlouvy.
V případě, že objednatelvyzvezhotor.itele k přerušení pv.cínadobu delší než l}hodin z důvodů na stĺaně
objednatele ,má zhotovitel pĺávo pĺodloužit teľmín plnění o stejnou dobu' o kteĺou došlo k přerušení pľací
vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

5.7.

6. Realizace smlouvy, ptáxa a povinnosti

6.1. Píl reallzaci smlouvy lrystupuje zhotovitel jako samost atný právnsubjekt vůči státním i kontĺolĺrím otgánům
a odpovídá za dodtžování všech obecně platných pĺávních předpisů ýkajicich se požánl ochľany 1"ĺ.tnc
začleněnl pÍovozovaných činností do kategorie požárnfl:,o nebezpečí poďe $ 4 źkona č' 133/igł5 Sb.,
o požárnl ochĺaně, ve zĺěnipozdějších předpisů), bezpečnosti ptáce,o.Ĺr"'y majetku a hygieny práce.DáIe
pak odpovídá objednateh za dođržovánl jeho inteĺních předpisů, se kteĺými byi .1, rám.iř'"."i předmětu
díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel reahzovat smlour.'u (dít") tak, Áy nedocházelo
k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, ktery se nacházív obiekte;h objednatele,
Íesp. na jeho pozemcích.

6.2. Za ekologscké škody vzniklé pĺováděním đíla odpovídá zhotovitel. objednate| má pĺávo jednostĺanně
zastavit ptáce zhotovitele (ĺealizaci đfla), kteté jsou v Íouporu s předpisy na ochĺanu łi.'ot''íĹo pĺostřeđí.
Zhotovitel může pokĺačovat u takto zastavených pnci pouze po odstĺan ěĺl závad poškozujících životĺrí
pĺostřeď. objednatelův náĺok na úhĺadu škody v tomto případě ĺezalt1ká odstaněním ekologické závaďy.

6.3. Před zahájením objednané ptáce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o nzicich, kt-erá vzniknou
z vykonávané činnosđ pĺo zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě ptováděné ptáce ajaká opatření
učiní k ochĺaně před jejich působením.

6.4, Zhotovitel a objednatel se zavazuji uzce spoĘľacovat při přípľavě a rcahzaci celé předmětné akce
a poskytnout si nezbytné informace potřebné pĺo splnění úkolu.

6.5. Zhotovitel beľe na vědomí, že tea}Łace předmětu díla ptobíhá v pľostoľách školského zaÍízeni. Zhoto'itel
je povinen si počínat tak, aby zamezlJ' anebo alespoň v maximálně možné míře omezil konflikt stavebních
pĺací spÍo\rozem školského zařízeni, ĺesp. si při prováděnl dila počínat tak, aby do pľovozu školského
zaŤízeni zasahoval v minimální mlře. Zhotovitel je povinen předem před, zahájením prací vypľacovat plán,
jaké pńce a kdy konkĺétně budou ptováděny a zohlednit v tomto p|áĺu požadavky objeänatele ci ;ĺm
pověřených osob ohledně minimalizace konfliktů stavebních pľací uprároruškol.kého zaÍizerĺ. Zhotovitel
zajisĺ na své náklady oplocení staveniště a lmožni'pÍovoz školy a areálu

6.6. Stavební pĺáce budou pľováděny ĺa zál<Lad,ě dohody zhotovitele s objednatelem. Pĺoto źe prá'ce budou
ptobfüat v pľostorách školského zaÍizeni, musí být dodĺžovány h1'gienické podmínt y pii pĺovádění
hlučných a pĺašných ptací. Zhotovitel zajistÍ pruběžný ŕádný úklid dotčených pĺostoĺ.

6.7. Zhotovitel se zavazuje, že:
6.7,l. bude realŁovat předmět smlour,1' v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3.

této smlouvy, v souladu s příslušnými noĺmami a předpisy, dle uľčení objednatele, při áođĺžování
spĺávných pĺacovních a technologických Postupů' o pruběhu ľea|izacepovede zhotovitel po celou
dobu smluvniho vztahu stavební deník (trvale přístupný na pľacovišti), vlastníkem originálĺrích
stĺánek a prĺ'nfüo prupisu stavebnfüo deníku ie objeđnatel' kteĺému budou po skončeł stavby
předány, druhý p'ůpi* si uschová a aľchivuje zhotovitel,

6.7.2. na reallzací díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
6.7.3. pĺáce budou pĺováděny pracovníky s odboĺnou kvalifikací aplatným opĺávněním pro rýkon

činnosđ; rybouraný mateiá| bude uložen na skládku - doklad o uložení buđe předán oĹjednateli,
5
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6.7.4. zjistí-li zhotovitel při pľováděrr- dfla sĘté pÍekážky znemožřnjící jeho provedení dohodnuým
způsobem, oznámi futo skutečnost objednateh' zápisem đo stavebního deníku a dohodne s ním
další postup'

6.7.5. objednateli bude umožněna prubě žnákontĺo|a pĺor'áděného díla v každé fázi jehopĺovádění s tím,
že zhotovitel dle připomínek objednatele odstĺaní eventuálĺrí zjištěné závady, plnění zhotovitele,
kteĺé wykazuje v době pĺor.ádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahĺadit bezvadným
plněním bez vlił'u na cenu a teĺmín, jestliže si kontĺolĺrí zásahy ryžádají víceptáce a vícenáklady
nad ĺozsah smluvených prací adodávek, případně změnu dohodnuých teĺmínů, zapíší tuto
skutečnost oprávněné osoby do stavebnfüo deníku a potvĺdí 1i svymi podpisy' na zál<Laáě zápisů
ve stavebním deníku bude r,7hotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepĺáce avicenák7ady
zhotovitele nejsou podkladem pĺo nĄšení celkové ceny díla, která je smluvena jako konečná,
zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlourry, zjistí-li objednatel' že zhotovĺtel pĺovádí
dílo v rozpofu se srými povinnostmi a nedodĺžuje příslušná ustanovení smloury, je opĺávněn
požad,ovat, aby zhotovitel odstĺanil vady vzniklé vadným pĺováděním díla a dílo pĺováděl Íádĺým
způsobem, v případě, že zhotovitel závađy neodstĺaní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě,
jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je opĺávněn od smlouly odstoupit, dílo či části díla,
kteréłrykazujíprokazatelný nesoulad s pĺojektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny
díla, které zhotovitel pĺovede bez písemného souhlasu objednatele, se nehľadí,
bude na místě staveniště a v jeho okolí uddovat pořádek a čistotu' odstĺaňovat pruběžně odpady
a nečistoĘ, vzniklé jeho pľacemi, odstĺaňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolnícĹ
pÍostoÍ (včetně trávnil<ů a zeleně), ke kteqým dojde pĺovozem zhotovitele,
při pĺováděru pĺz'cí budou dodĺžovány předpisy o ochĺaně zdtavi a bezpečnosti pfi pľáci, které
bude tĺvale kontĺolovat vlastní dozot zhotovitele,
předá do 3 dnů pŤed zahájením pľací objednateli Seznam pľacovníků pfo montážtĺ areahzačĺli,
pĺáce včetněpožadovaných dat (méno, datum natozeni,tna|ý pobyt). Toto ujednání se ýká nejen
pĺacovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné pľohlášení
o bezúhonnosti těchto pĺacovníků a prohlášení, že se .oy-i subdodavateli uzavře Íádné smlour,7
na pĺováděĺi praci, součástí Seznamu ptacovníků budou na pozicich rcallzačnfrlo ýmu v rámci
Seznamu techniků požadovaného k ptokázánl kvalifikace osoby, s jejichž pomocí zhotovitel
prokázaI kvalifĺkaci vzadávacímiizeniveřejné zakázky, vněmž došlo kuzavření této smlouvy.
Změna těchto členů ľealŁačního tymu je možná jen po předchozím schválení obiednatele, a to
pĺostřednictvím osob, kteĺé splňuií minimální požadavky kladené na kvalifikaci členů rcalrŁačnfrlo
ýmu v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
zajisĺvyldádku dođávaného zaÍizeni a matenálu słrymi pĺacovníky a technikou,
pľovede účinná pĺotipĺašná opatření, aby bylo v maximální mlře zamezeno šíření ptachu do
objektu a okolí,
pľacovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve r,ymezených pľostoĺech a budou označeni
logem fĺrmy;
v pľuběhu pĺací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho
zástupce (dále jen stavbyvedouc!, kteý bude mít pfavomoc řešit případné ptoblémy vzniklé
v pruběhu teallzace diLa,
\ryzve objednatele k pĺověření pľací, kteĺé v dalším postupu prací budou zaĄty nebo se stanou
nepřístupnými; ýzva bude pľovedena zápisem s třídenním předstihem a musí být podepsána
objednatelem, jestliže se objednatel k pĺověření pĺací \re Stanovené thůtě nedostaví, ačkoliv byl k
tomu řádně lryzváĺ, je povinen htadit náklady dodatečného odĘtí, pokud takor.é odĘtí
požadu'1e; zjistl-ll se však při dodatečném ođkĺyĺ, že práce byly pľovedeny vadně, nese náklađy
dodatečného odĘtí zhotovitel,
pokud budou pľobfüat na star'bě svářečské ptáce, zajisú zhotovitel při a po svářečských pracích
dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotor.itel předá objednateli před započeĺm svářečských

6.7.6

6.7.7.

6.7.8.

6.7.9.
6.7.10.
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6.7.12

6.7.13.

6.7.14.
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7. Cenová uiednání

7.l. Celková Cefla za řádně pľovedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č' 526/19go
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stĺan a činí:
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pĺací, paličských pľací nebo pĺací s ĺozbrusem sezn^m pĺacovníků, kteří |sou kvalifikováni
k pĺovádění těchto pĺací včetně evidenčních čísel svářečských prukazů a dobou platnosti těchto
prukazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařováĺű; za dodržován požáľrlírro
dohledu, bezpečnost ptáce, ochĺanu zdtavía požánt ochranu po celou dobu odpovídá ihotovitel;
osoba pľovádějící poźárnl'dohled bude uľčenav zápisu o předání staveniště'

6.7.15. doloží ke kontľole technickému dozoru investoĺa k jednotlir{m nabneĺým lýtobkům technické
lisĘ, s rýkonnostními, eneľgetickým! rozměroÚ-i a dalšími kvalitativními parzLmetÍy před jejich
instalací,

6.7.16. bude ľealizovat předmět smlouły v souladu s technologickými předpisy dané rýľobcem.
Objednatel se zavazuje:
6.8.1. předat zhotoviteli staveniště nejpozději do seđmi kalendámích dnů od podpisu smlouvy
Samostatným zápisem,
6.8.2. navyžádán zhotovitele uĺčit tĺanspoľtní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu;
za mateiá|, stĺoje a nástĺoje objednatel neodpovídá,
6.8.3. poskytnout zhotoviteli na zál<ladě jeho předložených písemných požadavků veškeĺé potřebné
a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k pľovedení pĺací.
V pruběhu pľovádění díla budou konány pĺavidelné kontĺolĺrí dny (dále také ,,KD'), a to minimálně 1x
ýdně' Kontĺolĺrí dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. objednateli zhotovitel jsou povinni
se v támci plnění ďe této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolĺrích dnů zaiišt'uje zhotovitel číslávaným
zápisem z kontĺolnfüo dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z konttolĺrích dnů jsou pľo
obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodĺžením spĺávné technologie, kázně nebo
inteľních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen za]ísĺt
nápľavu vlastními pĺostředĘ a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlour,7 je opĺávněn pĺovádět záznamy ve stavebním deníku
pĺacovník por.ěřený autoľským dozoĺem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgáĺy
státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních oĺgánů.
Stavbyvedoucí je povinen přeďožit objednateti denní zápis nejpozději následující pľacovní den a od,evzdat
mu první prupis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádÍi se do tří đnů do deníku
s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí'

Celková ceĺabez DPH: 28776236,-Kč
DPH: 6 043 010,- Kč
Celková cena vč. DPH: 34 819 246,- Kć
Cena za dílo uvedená vbodě 7.7. této smlour.ry je cenou podle závazné nabídky ze dĺe2t.08.2017 a
zahrnuje veškeĺé nutné náklady k řádnému provedení ďla. Cena za díIo ie stanovena .1ako konečná a
nejv'ýše přípustná.
Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhrađí objednatel zhotoviteli na záHadě zhotor.itelem měsíčně
\rystavovaných ďlčích faktuĺ, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjlšt'ovacítl
pľotokolem o pĺovedených pĺacích a soupisem skutečně pĺovedených ptací díla v příslušném období
objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn Po jednotliých činnostech v souladu

7
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s položkołym rozpočtęm zPÍacovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše
faktuto'vané částky budou odpovídat hodnotě pľor'edených pĺací pľovedených v uplynulém období
snlźené 1 

č{s$u (pozastávku) rovnajicí se 7Oo/o hodnoty těchto pracíbez DPH na odstĺanění případných
vad a nedodělků díla, smluvní pokuĘ, náĺoky na sler,'u z Ceny a požadal,ky na nähradu škody.
I(onečná cena đíla bude uhĺazena objednatelem na zá|<Ladě konečné faktury łrystavené zhotovitelem' ve
kteĺé budou zučtovány všechny proplacené dílčí měsíční faktury, pozastávĘ' DPH. Tato koneč ná faktura
bu_de 

9:1o1ena Ęcím listem a ľekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po
jednotlir,ych činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel opĺávněn \,Tstavit do 14 dnů po.,ryrtuvení
kolaudačního souhlasu snabytím právnĺmoci (nebo jiného správního tozhodnutí o povolení kužívánl
nebo uvedení do pĺovozu), ne však dĺíve než po úspěšném ukončení a po odstĺanění případných vad
a nedodělků z přejímaclho pĺotokolu. objednate| má, právo, před koneč ným zaplac."í- .""ý díIa zadržet
odpovídající částky v důsleđku:

7.4,1. smluvní pokuty,
7.4.2. náĺoku. na sler.'u z ceny, jestliže je odstĺanění vad a nedodělků nemožné, anebo by
vyžadovaLo neúměľně vysoké náklady, a pÍoto Se mu zhotovitel bráni,
7.4.3. požadavků na náhradu škody na zál<ladě vad a nedodělků díla, kteĺé podstatně snižují
kvalitu díla nebof a,1eho užívánl.

Splatnost faktuĺ je do 30 dnů od jejich ptokazatelného doručení objednateli. Za d,en platby faktrľy se
považuje den odepsání částky z učtu objednatele ve pĺospěch účtu zhotovitele.
Faktuta musí splňovat veškeĺé požađavĘ stanovené českými právními předpisy, ze,1ménanáležitosti dané
ustanovením $ 28 odst. 2 zákona č.235 /2004 Sb., o danl z přidané hodnoĘ, ve zněnipozděiších předpisů.
Faktury budou doručeny ve dvou ryhotoveních.
objednatel je oprávněn vráit zhotoviteli před dnem Splatnosti fakturu, která nemá náležitosđ uvedené
v bodě 7.6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vľácení. Zhotovitel ie
povinen poďe povahy závad fakturu opľavit, případně vystavit novou. Vĺácením faktury přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opĺavené či nově vystavené.
Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeĺé související náklady, to zflamená kľomě
moĺtážnlch adernontážních pĺací avypncování dokumefltace 

^ 
dokumentace skutečného ptovedení

stavby také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajlštěrĺkompletní dodávky:
7.8.1. ĺrybudování,pÍovoz a udĺžba zaÍaerĺstaveniště' zábory,oplocení, zibezpečentstaveniště, dopĺava
matedálu a zaÍizeni, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,
7_.8.?. veškeĺé pľáce související s předmětem díla včetně zakĺýĺ,ánpodlah avybaveni,
7.8.3. malířské a lakýĺnické ptáce,
7.8.4. uvedení pÍostof do star,-u způsobilého Íádné uživánĺ'
Spotřeba materiálu Se řídí platnou technologickou noÍmou' resp. uĺčením rýĺobce
a takto se pľomítá ve smluvní ceně'
Nákiady ĺalzavÍetű pojistné smlour,y dle bodu 12'1. této smlouł1' jsou náklady zhotovitele.

8. Sankčníuiednání

8.1. Pokud zhotovitel nedodĺží kteýkoli termín pÍí rcallzaci předmětu smlour,y uvedený v bodě 5.1. této
smlourry, má objednatel pĺávo v každém jednotlivém případě poźadovatzap|acenismluvní pokuty ve vyši
0,2 oh z celkové ceny đíla včetně DPH za kažđý l započaý den pľodlení.

?.?. Smluvní pokuta za nedodtžení termínu r,yklizení staveniště je 25.OOO,_ I{č zakaždý započaý den ptodlení.
8.3. Smluvní pokuta za nePtovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- I{č za každý jednotlivý případ

porušení.

8
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Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.8., 3.9.,3.10' a čl. ó odst.
6.7.12 této smlouły je stanovena ve r,yši 10.000,- Iśč za každý jednotlir,^ý případ porušení a za každý
započaý den tľvání tohoto závadĺého Stavu.
Pokud objednatel nedodľží tetmín 30 denní splatnosti řádně rrystavené a doručené faktuĺy, má zhotor.itel
právo počínaje jednatřicáým dnem poźadovat,vedle zap|acení úľoku z pĺodlení v zákonÁé ýši z dlužné
1ĺs$ľ; |rrrlyvní pokutu ve výši O,2 oh z dlužné částky zakaždý i započaý d,en pľodlení.
Pokud bude zhotovitel v ptodlení se započetím odstĺaňování reklamolrané^vađy, má objednatel pĺávo
požadovat od zhotovite|e zap|acení smluvní pokuty ve vyši 5 000,_ Iśč za každou vadu a každý zafočaý
den ptodlení.
Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje źádnou ze smluvních stĺan, ato alĺ částečně, povinnosti
k.náhĺadě škody v plné rýši, kteĺá by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlour,7, či obecně
platných předpisů, a to i v případě, že by eventJátní v.ýše škody přesáhla rýši smluvní p"k"ty. Smluvní
pokuta se do náhĺad škody nezapočitává.
Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to n^ záHadě faktury vystavené opĺávněnou
smluvní Stfanou smluvní stĺaně povinné. Smluvní Stfany pĺohlašují, že s ohledem na předmět téä smlouvy
a chaľakteĺ díla s r.ryší smluvních pokut souhlasí apovažují je zapíiměÍené.
Veškeĺé spomé pľoblémy, vznlkajícipři plnění této smlour,ry a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní
StÍany řešit smíľčím způsobem pĺostřednictvím uĺčeného svého zástupce. Tepĺve po neúspěšném smírčím
łizenl bude spoĺ řešen před příslušným soudem "ČR. Do doby případné^ho ,älrai"- soudnilro Ťizeni,
nebudou smluvní stfany sdělovat informace o spoĺné pĺoblemati.. ł"tí osobě a budou instľuovat a zaváží
své zaměstnance k dodĺžení závazku důvěĺnosti o případných spoľných pĺoblematikách. Poruší-Ii někteĺá
ze smluvních stĺan ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhráđit dfuhé stĺaně smluvní pokutu ve vyši
100.000,- Kč
PorušĹli zhotovitel povinnosti uvedené v bodě 6.5 této smlouwy má objednate1 pĺávo v každém
jednotlivém případě požadovat zaplaceĺĺ smluvní pokuty ve ł7ši 0,2 o/o z celkové .".'y łío včetně DPH
za každý i započaý den pĺoďení a za každou porušenou povinnost.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a pÍevzeti dila, zátućní doba

Zhotovitel nese ođ doby předání staveniště do doby pĺotokoláľnfüo předání díla objednateli nebezpečí
škody:
9.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upÍavovaných částech,
9'I.2. na plochách, inženýĺských sítích a cizích zatízenichv dotčených ptostoĺách Staveniště, a to ode dne

jejich převzeĺ zh,otovitelem do doby předání díla' pokud v iednotlivych případech nebude
dohodnuto jinak,

9.1' '3. na majetku, zđraví a pĺávech třetích osob vzniklých v souvislosti s pľováđěním přeđmětu díla,
9.1.4. na pozemku, na kterém je dílo prováděno, pokud vznik škodyle.. ro....islästi s prováděním

předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spoĘľacujícími subjekty zhotovitele,
9.1'.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích'
Zhotovitel nese též do doby navtáceĺi staveniště objednateli nebezpečí škody r.yvolané věcmi jím
opatřovaných k pĺovedení díla, kteĺé se z důvodu svojí povahy nemohou stát součásđ zhotovovaného áila,

_nebo 
kteľé jsou používány k pĺovedení díla a nestáv^jise jeho součástí, jimiž jsou zejména:

9.2.1', pomocné stavební konstĺukce všeho druhu nutné k pľovedení díla (ešení, podpěĺné konstľukce
atp.),

9.2.2. zaíízeni staveniště pĺovoznfüo, výľobního i sociálĺrfüo chaľakteru,
9.2,3. ostatní provizorni konstĺukce a objekty v ľozsahu łrymezeném příslušnou dokumentací a touto

smlouvou, a to jakvůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

8.8

8.5.

8.6.

8.7.

8.9.

8.10.

9.1.

9.2.
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Pŕedán a pÍevzeĺ díla či staveniště nemá vliv na odpověd nost za škodu podle obecně závaznýchpředpisů,
jakož ĺ škodu způsobenou vadným pĺovedením díla, nebo ii"ý- porušením závazku zhotovitele.
Smluvní StÍany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddětitelných čásđ i součástí je od
počátku objednatel.
Zhotovitel odpovídá za pĺovedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. SmLr..ní stĺany uznávají
zőuaznost příslušných ČsN 1ĺpo 1.1'1995) pĺo hodnocení kvalitativních paĺametrů předmětu smlouvy.
Případné, objednatelem zjištěné nekvalitně provedené pĺáce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit
na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
o předání a pÍevzeú dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis foĺmou předávacího pĺotokolu,
kteý bude obsahovat zejména:
9.6.l. identifikační údaje o díle i jeho částí,
9,6.2. zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
9.6.3. případnou dohodu o slevě z ceny'
9.6.4. p1ohliš:ru:bjednatele, žepÍedávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce

,,UMC Pnha 5 _ odboľ majetku a invesdc" s kompletně ptovedeným dílem,
9.6.5. stavební deníky,
9.6.6. soupis pÍedávaných dokladů, dokumentace, revŁí a zkoušek, kteĺé budou vSamostatné přIoze

včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zailzení, ptovozováni a ĺłzĺ"
technologických zaÍízení s kopiemi platných záručních listu,

9.6.7. soupis případných vad a nedodělků, s kterymi je objednatel ochoten dílo pře.ĺ.zít a kteľé nebńnĺ
provozováni a uživáĺĺ diLa.

Součástí závazku dle čIánku 3' této smlouł7 je dále zkompletovanépÍedánl:
9.7.l. dokumentace skutečného pĺovedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních (paĺé) v tištěné foľmě;

DSPS bude zpĺacovánav ĺozsahu pľojektové dokumentace Pfo pľovádění stavby (DPS) a utříděna
poďe Seznamu' ktery bude její součástí, v DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky
skutečného provedení stavby od DPS a její součásĺrovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam
všech těchto pĺovedených změn a odchylek v pruběhu stavby, dokumentace buáe předána rovněž
v ďgitálĺrí podobě ve formátu pdf, dwg (editovatelné).

9.7.2. veškeĺé přílohy dokumentace skutečného pĺovedení Stavby, včetně soupisu pĺovedených změn a
odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvÍzeny'

9.7.3. kompletní ýchozí rcvize a zkoušĘ zápisy o r,yzkoušení technologických zaŤízeni,
o ptovedených rev'uich a pľovozních zkouškách (v tozsahu této smlouvy), včetně
fotodokumentace v digĺtální podobě,

9.7.4. doklady prokazujících splnění technicĘch požadavků na použíté matená|y a v5íľobky d\e zákona
č. 22/1997 Sb. o technicĘch požadavcích na ýĺobky ve znění zák. č. 71/2O0O Sb. v platném
zněni,natizenivlády č' 163/2002 Sb', kterym se stanoví technické požadavky na rybĺáné
stavební lryľobky ve znění naŕízetűvlády č. 31,2/2005 sb.

9.7.5, kopie platných záručnch listu sidentifikací a podĺobný seznam soznačením konkĺétních
jednotliv,ých typů' zaÍizen a Úľobků s uvedením přesného termínu záručĺĺdoby od - do,

9.7.6. provozni manuály, atesĘ, ceĺtifikáty, bezpečnostní listy,
9.7.7. zápisy o pľověření prací a konstľukcí zaĄých v pľuběhu pnci,
9.7.8. veškeĺá pÍedávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s r..ýjimkou obecně

uznávaných ceľtifikátu v ĺámci EU,
9.7.9. další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích aqjádÍerĺch oľgánů státní

spĺárry,
9,7.10. doklady o uložení suti, zeminy a odpadů, kopíe vážnĺch a skládkolých iistu,
9.7.11. kolaudační souhlas nebo jiné spĺávní tozhodnutí,
9.l.12. návľhy uživatelských manuálů _ podle potřeby.
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Iiaždé plnění předmě-tu smlouvy (i jeho části) musí býtpÍevzato (zkontĺolováno) určeným pĺacovníkem
objednatele P9kud při přejímacímÍizen budou zjištěny drobné vady a nedođělky, stanoví smluvní StÍany
teĺmíny pľo jejich odstĺanění. Toto však nijak nemění sjednaný teľmín plnění a povinnost zhotovitele platit
smlur'ní pokutu dle bodu 8.1. této smloury. Teprve po odstĺanění všéch vad a nedodělků bude pÍejimaci
Íizeĺi ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpor,ědnost.
Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených pĺací po dobu: ó0 měsíců pro veškeľé
stavební práce a 60 měsíců pto veškeľé dodávky pľo zaťtzetĺ' 

^ 
to oá" dne předání díla objednaieli. V tento

den přecházíĺa objed".^,:l: nebezpečí škody na đíle. Zhotovitel se zavůuje, že díko bude mít po dobu
tÍváÍLl uvedené záručnl doby vlastnosti stanovené v pĺojektové dokumentaci (včetně jejich změn a
doplňků), v technických noĺmách a předpisech, které se na pÍovedení díla vztahuji,jinak vbśtnosti a jakost
odpovídající účelu smlour,7.
Po sjednanou záručru dobu zhotovitel odpovídá za jakost akompletnost pľovedeného clíla, za použiý
matená|, zalĺrallta a úplnost montáže stavebních ptací a funkci đíla.
objednatel se zavazu1e, že případnou ĺeklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
je1ím pľojevení se/po jejírn zjlštěru, a to písemnou foĺmáu, přičemž v ĺeklamaci vadu popíše a uvede
požadovaný způsob a termín jejího odstĺaněnl. Zhotovite| povinen zahájit bezptatié ädstĺaňování
ĺeklamovan é vady neptodleně nejpozději do 48 hodin od doručení ĺeklamace a odstĺanit ji v co nejkĺatším
možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné Íeklamace, 1e-li to tecĹnicky a
technologicĘ možné, iinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou_li se smluvní stľany,
bude vada odstľaněna do 10 dnů' Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neods tĺĺrni aani neposkyď objednateli
ryjá'dÍenl, jak a kdy ľeklamovanou vadu odstĺaní, popřípadě, že ĺeklamovanou ..udr, ..,r". ává, Áá se za
to, že zhotovitel tuto vadguznává a odstnĺűji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní
náHady,včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.
Záruka se nevztahuje na změĺy vzniklé následnou činností đetí osobou, vlivy způsobené živelnými
pohľomami, či nepředvídatelnými událostmi'
Zhotovitel odpovídá za část dfua za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno.ĺýše, a to od data
předání záručn opfavy. V případě ĺeklamace pľací otjednatelem je ĺeklamační místo u zhotovitele
následující: Beethovenova 5547, 43O 01 Chomutov.
7,hotovitel je povinen v ĺámci zaj1štěn sqich záručnlch závazkű také poskytnout objednateli bezplatný
dojezd servisního technika do místa zakázky a ktomě bezplatné v,ýměny.'łh'"doí.h dílů poskytnout
objednateli ĺovněž bezplatnou odbornou servisní činnost spojenou 

". rá*č^oPťavou.{'obĹ,r.
Jesďiže zhotor'itel neodstĺaní vady ve lhůtách uvedenýcĹ v odst. 9.11. toháto článku, je objednatel
oprávněn pĺovést tyto pľáce sám, nebo jejich ptovedením pověřit jinou osobu nebo jejím pľástř.jnicwím
zakoupit,'"7měnit vadnou či neúplně funkční část đíla. Takio vzniklé náHadyje zhotovitel povinen uhtaďt
obiednateli do 14 dnů ode dne doľučení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje
odpovědnosti za c]ílo, jako celek, ari zajeho jednotlivé části.

10. Poddodavatelé

Zhotovitel se zavazuje při pľováděnl dilavyužitvyhĺadně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v PÍfloze č.6
této smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části plnění, kteĺé specifikuje Příloha č. 6 smlouvy' a to
plně v souladu s podmínkami této smlouvy' Zhotovitel však odpovidi zaplnění srých závazkűpodíe této
smlouł7 bez ohledu na to, že k jejímu plnění buđe užívat podđodavatele, a to včetně plné odpovědnosti
za vzn1k škody způsobené poddodavateli.
Výměna kteĺéhokoli z poddodavatelů uvedených v Příloze č. ó této smlouvy je možnájen s předcbozím
písemným souhlasem objednatele, ktery svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržova't' Za dűvod
k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o rýměnu poddodavatele, pomocí kteĺého zhotovitel

lt
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12.1..

12.2

12.3
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prokazova| v zadávacím íizenl kvalifikaci a zhotovitel nepĺokáže způsobem stanoveným pro prokazováĺi
kvalifĺkace v zadávacirn Ťízeni, že noý poddođavatel splňuje kvaliŕikaci minimálně ,. ro".uh.r, v němž ji
v zadávacírn Íízení ptokáza| původní poddodavatel; objednatel je rcvněž opĺávněn od.přít souhlas
s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navĺhor.aný norý poddodavatel podal ł zadávacím řízenlvlastní
nabídku nebo je subjektem, kteý j1ž poskytoval objednateli stavební prá.", na jejíchž záHadě vzn]Ha
objednateli škoda nebo pokud měl objednatel k takto poskytovanym ,tav.bním pt^.imnámitky související
s kvalitou, ľozsahem či účtováním. objednatel je také opĺávněn požad,ovat ým3nu poddodavátele, poŕud
::",: p':-kizatelně přispívá k vadnému pľovádění dfla a zhotovitel je povinen této ž7dosti r,1,hovět.'
V případě, že zhotovitel poruší povinnoiti dle čl. 10.1. nebo 1O.2., je io..inen zaplaatobjednateli smluvní
pokutu ve vyši 10.000 I{č zakaždý jednoďir,1' případ.
Poryš_ení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opĺavňuje objednatele k odstoupení od této smlouly. Tím
není dotčena povinnost zhotovitele zap|aitobjednateli smluvní pokutu dle čl. i0.:. této smloury.

11. Realizační ým

Zhotovitel se zavazuje, źe provádění díla na jeho stľaně bude zajišt'ovat rea\ízační ým, jehoź sloźen a
odboľná kvalifikace jednotliv'ých členů jsou uvedeny v Pi:ť.oze č. 7 śmlouvy, popř. .y-rr, jehož složení bylo
změněno v souladu s tímto článkem (dále jen ,'Realizační ým.).
Výměna kteľéhokoli ze členů Realizačního ýmu je možná pouze v případě, že noý člen Realizačního
ýmu đisponuje minimálně stejnou odboĺnou způsobilostí, kLľou dle 

_Přílohy 
č. 7 smlouły đisponuje člen

Realizačního ýmu, jeĺž je naLlĺazován noł^ým členem nebo kteto.. nahĺazo.raný člen neuľzainĺľro o1-o
ptokazovalv zadávacím iĹzeĺĺ; jakoukoli změnu člena Realizačního tymu je zhátovite1povinen orná^i,
objednateli neiméně 5 pracovních dnů přeđ touto změnou, kĺomě příp"áů, jejicbž po..uhu to vylučuje,
zhotovitel je povinen na požádán objednatele prokázatsplnění po.rinnortí 

't"''á,..''y.h v tomto eiánL,r.
V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 1 1 .1 . nebo 17 .ż., je povinen zaplatlt objednateli smluvní
pokutu ve ryši 10.000 Išč zakaždý jednotlivý případ.
Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouwy. Tím
není dotčena povinnost zhotovitele zaplaĺtobjednateli smluvní pokutu dle čl. it.3. té,o smlouły.

t2. Zź,ľľ'ětečĺáustanovení

Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlour.'u na
odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele třetím osobám, kteĺá je ir^rÍ.n^ na minimální
ł.ýši pojistné částky 10 000 000,- Kč.
Zhotovitel beĺe na vědomí, že dilLo je financováno z pľostředků MHMP. Zhotovitel je povinen dodĺžovat
veškeĺé povinnosti, které mu přímo či nepřímo plynou z podmínek tohoto financo.ĺ,ání. Zhotovitelmá
možnost se seznámit s podmínkami tohoto fĺnancování.' ábj.d''"t"le a objednatel mu v tomto poskytne
veškeĺou součinnost. Zhotovitel se nemůže zpľostit odpovědnosti z poľušení povinnosti dädĺžávat
podmínky Íinancování odkazem na to, že se s těmito podmínkami dostatečně neseznámil.
Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stĺan ve formě vzestupně číslovaných,
obousftanně podepsaných dodatků, kteĺé Se Stanou nedílĺrou součásđ této smlouĺry.
Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlour'y druhé smluvní stĺaně mohou pĺovést
zápisemve stavebním deníku, či jiným způsobem, pĺovádí se oznjmení písemně, a to osobním pĺeaĺnĺm

12.4.
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11..

12.12

12.13.

12.14.

12.15.

Přflohy:
Přfloha č. 1:

Pří|oha č.2:
Příloha č. 3:

listiny oznámení obsahující pověřenému pĺacovníku nebo zásťupci druhé StÍany' a ne|ze_ls' tak učinit,
jejím zaslárurn poštou foĺmou doporučeného dopisu, n.bo 

"-mailem 
S potvÍzením dorrrčení a přečtení.

oznámenl je účinné dnem jeho áoručení nebo převzetí, dnem powrzeni o přečtení e-mailu, případně
Ť"ľ' kdy bylo převzetí listiny, nebo potr.ĺr.ri o přečtení e-mailu, druhou StÍanou odmítnuto nebođ'Ę dnem po sdělení pošty' že doporučený dopis, jímž byta listina zas!ána druhé stĺaně na adľesu
uvedenou r'této smlouvě, byl pĺo nepřítomnost ađĺes'áta .rlož.n na poště, i když se adĺesát o uloženínedozvěděl' Toto ustanovení p1atí přiměřeně i pľo doľučováru jných lirtiÁ 

^ 
pádłĺ"a.i, kteľé mají být

předány.
objednatel si vyhľazuje pĺávo odstoupit od smloury v případě ;ejího hrubého porušení ze stĺany
zhotovitele. Hrubým porušením je:
12'5'1 nedodľžení kteĺéhokoli z termínů pÍi reallzacipředmětu smlour'y uvedeného v čl' 5. odst. 5.1.

této smlou'"7 o 15 kalendářních dnů;
12'5'2 nedodĺžení kvality afnebo podmínek stanovených orgány Státní spĺávy, požánich,

bezpečnostních nebo ekologických předpisů, kteté mohou -ít'r'li. na povolení k užívá,,_ a
pĺovozu díla;

125.3 poĺušení dohody o použité a pĺojednané technologii.
objednatel a zhotovitei jsou opĺávněni odstoupit ođ smlořr,ry v případě, je-li na majetek dfuhé Stŕany
vyhlášeno konkuĺsní i{zenlnebo je-li tento návĺh zamítnutpro ,r"äortatek majetku.
odstoupení od smlour'ry musí být učiněno písemně, pĺárro odrtoupit od ,mlorrory nemá ta stĺana, kteĺá
Se_podstatného porušení smlour,7 dopustila, účinky odstoupení iastávají dn.- đoručení oznámeni oodstoupení druhé smluvní sftaně.
V gřípadě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a'"ryklidit zaÍízenistaveniště
nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
Zfrotovitel má v případě neplnění ujednání této smlour,ry ze StÍany objednatele pĺávo napozast^vení pľací
až do odstĺanění důvodů a pĺávo na úhĺadu škod, kteĺé tímto zhoto.rit.li..zniino.'.
Smluvní Stfany sjednávají,že veškeĺé vzáiemĺéa splatné pohledávky je možné započítat,nebo postoupit
třetí stľaně.
Y.zá|ežitostech neupĺavených v textu této smlour,7 platí ustanoveni zákona č.89/2012 Sb., občanskýzákonik, v platném zněn., příp. dalších obecně platných pľávních předpisů, kteľé ma1í vztah
ke sjednanému smlur'nímu vztahu.
Smlul'ní StÍany se dohodly, že na písemně předkládané zásadnl návrhy a připomínky budou písemně
leago:at do 5 pĺacovních dnů po obdĺžení 'Pro zápisyve stavebním d.rrik.' puł ľ'ri,^ 3 pr".o.,rrí.h dnů.Pokud druhá StÍana na zápis v dané lhůtě neľeaguje, má se za to, že se zápisäm souhlasí a nemánámitek.
_Smlouva 

je łryhotoveT-:5 Gěti) stejnopisech, 4 (čtyři) z nich obdržíob;"dn"tel a 1 fieden) zhotovitel.
Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu
Tato smlouva nab'fi'á-platnosti d1em podpisu obou smluvních stĺan a účinnosti dnem zveÍejněn
smlour'y v ĺegistru smluv pođle zákona č. 34O/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti něLt.ry.t'
smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistrrr smluv, ve zněnipozdějších předpisů.
Tímto se ve smyslu ustanor'ení $ 43 odst. 1zákona č. 131/2000 Sb., o hi"r,'i- městě Ptaze,ve znění
pozdějších předpisů, potvrzuje, že by|y splněny podmínky pľo platnost ptár.ního jeđnánměstské části
Praha 5, a to usnesením Rady městské části Pĺahá s t. +l l ult izoll ,.än" 01. 11 . 2017 .

Pĺojektor.é dokumentace (volná příloha)
Položkol^ý rozpočet zptacov aný zhotovitelem
Platný doklad o po|ištění zhotol.itele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností
v souvislosti s plněním této smlour,ry o dílo
Hatmonogĺam Sta\'ebních pĺací a dodár'ek zpracovaný zhotovitelem

l3

Příloha č. 4:
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Kopie nabídky zađavateLe (volná přiloha)
Seznam poddodavatelů
F.eal:ľ'ačruým

Y Pnze dne
- I -'11-u il

v z' Martin Slabý
stafosta MC Ptaha $ 1. zástupee starosty
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,FoloŻkový rozpoéet stavby

Stavba :2016105

/Objednatel

Zhotovite! :

Za zhotovitele

Datum: 1.11.2017

Soubor energeticky úspor. opatřenĺ na ZS Pod Zvaho

lČo
DlČ

ItO
DlČ

Za objednatele

Cena celkem za stavbu 34 819 246
006 043 010

28 776 236,00

Základ pro DPH
DPH
Základ pro DPH
DPH

15%
15 o/o

21 o/o

21 %

Rekapitulace stavebnĺch objektů a provozních souborů

83,3
15,1

1,5

í00'0

5 036 480
914 815
91 714

6 043 0í0

23 983 240
4 356262

436 734
28 776 236

29 019 720
5 271 077

528 449

34 819 245

01

02
03

zateplení
VZT
Statická sanace jiho'ĺýchodnĺho křĺdla

Celkem za stavbu

Zpracováno programem BUllDpower, @ RTS, a.s Stránka 1 z 72
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Česká pojišt'ovne l.s.
Spálcoá 75/16,|l3 04 Praha l, Čcská rcpubtika

lČ ąszzzgsc,
zapsaná v obchodnĺm rejsříku u Měsĺského soudu v Praze, oddĺl B, vložka t 4ó4,

kteĺou zastupujc
Jana Štruncová, obchodní spccialisla scĺtior

(d:ĺle jen''pojišťovna ")

Ą
Ú
3

I
0

e

Stavební společnost Jrroslav oršuliak, t.S.
okounov ó5, 43l 5l okounov, &ská Republika

lČ zsozs3 l o,
zapsaná v obchodním rejstříku Kĺajského souđu v Ústĺ nad Labcm, spisová značka B l75l,

korespondenční adresa jc shďná s adrcsou pojishĺka

kterou zastupuje
Jaroslav oršuliat, čteĺl přcdstavcnsĘa

(dále jen ''pojistnft")

oN
a
o

:
@

-
II
-rr!
-rrrI
-
=rĘ-I

uzer,ňcli pojíĺbou olouw č. 85?571 8Ĺt 8
o pojištěnĺ odpovědnostĺ

Tato pojismá smlouva jc ve správě Čcské pojišťovny a,s.

PojisErĺĺ smlouva je sjednána prostřednictvím RESPECT, a.s., IČ 2514635l. Pojištčný bude uplatňo-
vat veškerá práva na pojismé plnční prostřednicwĺm tohoto pojiŠt'ovacího zprosÜedkovatclc.

!f{dn3 t ; t



imlouvy: 857S7 I 86. I I
da(u 16 6.20r7

Kód pŕoduttu' Ds

jištění odpovědnosti
t. Úvoüĺnmvrď
|'l' Pojiltćnĺ sjcđnĺrĺ touto pojirmou smlouvu sc ľíĺtí Vleobccnýmĺ pojirmýĺni podmĺntaĺli pro poji3tčnĺ mrjctku a odpo-.
včdnoĺti vPPMo'P'0ll20l'ĺ (dólc]cn "vPPMo-P''), ktcĺć 

';rou ncĺlllnou souĆóstí łćro rmlouvy' PojistnĺL rĺmto prohlaśujc, źc
ĺc r uvedcnými pojiĺoými Podmĺnlomi 3đzrú.ttll a podpĺĺcm tćto ĺmlouvy je přijímÁ-

l2' Poiiłlauý
PojiJtłnými z tćto smlouvy jrou:
Stavcbnl ĺPolcĆnost Jrĺoslav orluliak, ĺ's., ÍĆ 25028] ĺó, otĺounov ó5, olormov Čarká Ręubllka,
,opo coNsTRUcTloNs r.s.' lĆ z5ą5ł5ol, Rcvolućni l082/8. Praha ĆEsrÁ nľpunlń<ĺ,

z. Pcl5ěrýpHltrtürm.đ
2' l. Po1iltĆnĺ ĺc ĺjcdĺávó pm płĺpad právnrin fc<tpiscm rtrĺovcnć povinnmti poJištěnćho nrhradir śkodu či újmu při ublíŽení
ng zdĺavĺ ncbo urmĺccnĺ rmrłlou jinámu v rouvirloĺtl s činĺostmi vylonóvĺnýmĺ ng zĺrlrdě
výpisu z obchodnĺüo rcjrtŕĺłu vcdcnćho Kĺajrkým roudenl v Ürtĺ nú Labcm, rpirovó anaćka B l 75 l ,výpiĺu z obchodnlbo rcjstřlku vcdcného Méslrtým soudcĺn v Prazc, spisovÉ anďka B 17543, ŁreÍé jsou nedilnou součárt{
tćto pojirtné rmlouvy e noŕl 1cjl pŕlloh1
s vyloućłĺrĺm tlctrto činĺroĺtĺl
vďkcrć hornické činnosti s veškcré činnosIi pĺovádčnć hornickým zprlsobcm

3. n 
'!rr 

gotltlrĄ pcJ5lor..D.úe.čĺ
3.l Pojiślanĺ5csicdnÓvápropojirtnĺncbcryeěírrvcdcruivčláDku22bodul,2,4,5,óa?vPPMo-P

3 ź. Prnoołry poji&lnt v zĺtlr&ln lt'rłu;
Po.1iśténĺ v zillađrím rozsrhu 9. s;cdnívá ! IirDllcm po1ĺsoćbo plněoĺ
PoJitĺćnl v złclrdnĺm mzĺrhu ĺc rjc&rávĺ s uzcĺnnĺm mzĺłltcm
Pojĺštćnl v zjllrĺlĺlĺm rcrqhu rc ĺjcdnÁvá ĺc ĺpoluúčĺstĺ

3.3' Nad rámcc pojištěnĺ v zÁłlgdnÍm rozsehu sc pojiltěoĺ ĺjcĺtĺává íéž v ľozsahu tčchlo doložck:

3'3'l' Dohŕ! \ł0 Pojirdol oQoéeoeti zr llodg vaillor jiuú nłż na z&nĄ poeozcoh' aičłoíE znalm n öo odci-zab üno6é r{gi (čiíÚ f!rĺč!ĺ &ođy)
odchylně od člántu 22 bodll l VPPMCIP sc u1cdlĺvó. żc pojištční 3c vzt]buje no Povinnost pojilrćnćho n.hÍadil ĺkodÜvnillou Úetl osobł jiĺrl ncż při ublÍźcol na zdnví ncbo urmrccnl lło ocoby. poĺłozcĺĺm, zričcnlrn. aĺAtou ncbo odcizg.
ďm bmotré včci. Ltłrou má ulo orcba ĺc vlgrtnictvĺ ncbo v uävtnt.
Přcdpokladcm vzrilu pávr na pojiltnó pĺněnl v roanhu toboto u!c&ĺnĺ 1ę, žc kc \"aiku Jkody došlo v době řvání pojištěnĺ
v sorvislogü ĺ pojiltčnou linĺostl ncbłr ľzlrhy z léro ćinnosĺ ľypĺp4ĺcĺĺni.

PojiÍlěnl v ľgzrďru ldo dolołJĺy rc vśrl ncvaalrujc nr poYinlosl nsäľ8dit štodu:
ĺ} tłanillou prodlením sc ĺptnÜním rmluvnĺ p<rvinnortĺ.
b| rąariklou schoĺlłcm nr fingnčntch ho{hotóch. jc1ichż rprávou byl pojrtrěoý pověřcn,
c) raniłlou pfi obchďovánĺ r ccnĺými pspíry
ĺl) zpüĺobcĺou PoiiJlaným jrto člcncm lllNrá'ního oĺglĺu ncbo konłolního oľgÁĺu jałékoliv obchoúrí spolcčnosti nebodrú!Ną
c) yaniklou v couvulosti s ćcĺpárrün či přĺpravou ćcĺpóníjrĘchtoliv dotacĺ l trsntú oebo v rouvlslosti s oľganizacĺ vcřcj.
ných zrłieck. zpracovónĺm podkladtl pro úĆĺsĺ vc výbčĺovém řlzcnĺ ncbo vcĺcjoých ?ŁLLzlÄch,
f) ľailĺlou v souvisloĺü ĺ vpuĺhánĺĺl poblcdáveł,
g) ľzĺlillou v souviĺloĺti ĺc sprĺvou datoýcb scbrĺnck,
h) zptlsobcnou uÍčcntm nespráwrć ccny (rozpďtu) dilr ocbo ąracováním chybnýcb podłlodrl pro určcnĺ léto cgüy'

Odchylně od článlu !4 bodu l písm. d) vPPMo-P sc ujcdnÁvń, 
'c 

Po1lśrčnĺ v roxabu rćlo dolożky se nohu1e i na śkodu
zptlsobenou vcŕcjnć porĘłrutou informecí ncbo rcdou, krcró jc souč(rti plcdrráškové činnosri.

Pojitlanĺ v rozsahu tćto dolotky sc s;cĺlnôvá sc ľublimitcm pojisrného plněnĺ vc rrýši
Po1ištčnĺ v ĺoxahu tćto dolożly se rjcdnóvá s rŁcmnlm ŕozslhcÍ'l
Poiištćnĺ v roztahu tćto doloły sc ĺ;cdnávó sc aÍx)luriLstt vc výši

20 000 000'_ Kč
Ewopĺ

5 mo'_ Kč

5 000 m0.- Kc
Evľopĺ

l0 000'- Kć

ilratt -) 1 5
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3,3.2. Doložb Wl Pojiłtčnr odpovódno*i zl !ko& Üi rjnuTůrobcoou nt'nccrni' rcĺodlolm' rrowĺĺim pódy'

ĺtrl oobo ĺr,'ĺliny, aod r v dfulo&u poddolovlai

odchytně od člÁn}u 24 bodu 3 pÍsm' a) 'v?PMo_P 
sc ujednÁvÁ' žc Polištrnĺ se vzrabujc nô povinnost pojiŚténého nrhrrdit

Ikodu či újmu pri ublĺŽcní ne ,ár"uĺ n.uo usmĺccní lrniklou vibraccmi, scscdÁním, scsouv&llm půdy' ďccnĺm rkal ncbo

zcmin1 cĺozJ a v důslcdku poddołovrinĺ'

Pojĺšlčoi v rozsrhu této dolożty sc sjednÁvá sc sublimircm pojisErého plněni vc výši 200 000'_ Kč

Pojištění v ĺozsshu této ĺotoĺ*y r" ,i"d'ó"á s uzeľrnĺm rozsahcm Ewopa

Pojiltěnĺ v ĺoilsrhu rćto doloĺIy se s]cdnávÁ sc spolur!črsti vc výši 5 000'_ Kě

3'3.3. Dolo'lu \ľr23 Poji&čĺl odpovédnoĺi zr ĺkođ! or pojiltĘm přcvzsých oobo'1lvuÍsh bnooých noviýcü vĺc*h

odchylně od ustoĺovenĺ ělÁnku 2; bodu 2 pĺsnl' a), b) VPPMo'isc ujeĺlnává, źe pojiśttnĺ se vĺĺhu;e na povlnnolt nabr8dit

škodu na hmotných moviých véccch, ktcrj pojištěný užĺvá, nebo na ńmotných moviých věccch převzaých Pojištěným' Jcź

mají být předmětcmjeho zńvazlu.
ľoiĺttnl'" ĺoxahu tito doloł.ky rc vša} nevńalrujc na povtnnosĺ ĺahradit lkody:

ĺ) vąiLlé opoÚcbcnĺĺn, nadmčrnjm mccbĺnicĘm zatížeqĺm ccbo chybnou obsluhou'

b) na bmoolých věccch převzaých v rÁmci pňepnvnĺcb smlu1

c) vaiklé na arĺřrtcch,
d) vzlillć na motorových vozidlcch,
c) vzriklé zľátou ncbo odcizcnĺ:m movĺlé hmobé Věci,

Q vzriklć na lctad]cch ncbo sponomĺcb létajĺcíeh zĺŕĺzcnĺch'

Pojištěnl v rozsĺhu ŕto do|ož}y se sjednÁvń sc sublimiĺcm pojisErého plněn( vc výši l 0ü) 000'_ Kč

Pojištěnĺ v rozsďtu tćto dotożky sc sjcĺtnává s tlzcmním ĺozsahcÍn Ewopa

Pojištění v rozsahtt této dolożki sc jcdnává sc spoĺuúčastĺ vc výši 5 0o0" Kč

].3.4' Dolołlo vl lt R.t'Éoĺ ĺÁärúy
Ujcdnává sc, že pojiŠlěnĺ rc u'rĺ,ui" i na náhradu nák}adů léčenĺ rynaĺoŁných zdĺavotnĺ pojišťovnou no zdĺavotnĺ pćći vc

piospčch zaměsoeĺcc pojištěnéhĺl ' ,Jĺ't"ĺłu zavinčoého proĺiPráwiĺho icfuÁnĺ.pojiśrěného.

Pojištěnĺ sc dálc vzuhuje i na rcgĺcsnĺ nár}ľaĺlu dÁvck ucmocánského Pojĺštění vyplaccných zaměstnrngl pojiśtčnćho orgÁ'

ncm ogmoccnského pojišrčnl 
" 

düll.aku zaviněného proripr{vnÍbo jcrlnánĺ pojištčného zjištěného ĺoudcm nebo správnĺm or_

gĺĺnem.
Toto pojiíění sc však vashuje ien na přĺpady, kdy zaměstnancĺ por'iltaného Yaliklo právo na pojismć plněnĺ z pojištční odpo_

vědnosti pŕi pncovnĺm rirĺzu nebo nemocr z povolÄnĺ, z: pĺedpoiladu, że v době o-vÁnĺ pĺ1illčnĺ došlo k pracovnímu rlrazu

ĺcbo byla zjištěm ncmoc z povoláĺrí.

Pojĺšténi v rozsahu téro doložły re sjednává sc sublimĺtcm pojistĺého plnčnl vc výši 5 000 00o'- Kč

ľojĺitćoĺ v rozsahu tćto dolož}y 3c sjcdnává s územnlm N'zsrbcm Ewopa

Pojištěaĺ v roz.sďlu této doložky se sjednává sc spoluúčastĺ vc výši l0 0o0'- Kě

3.3.J. Dolo'b vt4b PojirtĚn! třížovó oąoń.bo'li (odJtruaol ýluty or nrjcttovo.l pío9oi@t)

Ujednává se, žc odchylně od člÁnłu 24 bďu 8 VPPMo-P jsou v ĺozsabu po1ĺtĺ"ycł' nebeącči sjedĺených touto pojisbou

smlouvou po.lištčny i rzájcmné povĺnnosti pojišĺěných oahradit škodu či ůjmu pří ubtíŽeĺrĺ na zdral'{ nebo usgrÍccni mczl po'

1iĺteoyłr'i1eałm pojištěnlm , 
'ýji'łou 

śkody na vécech użĺvaných nebo přcvzaýcb'

Výlula na lkody tzriklć o" uj"..h użĺvĺnýcb ncbo přeľłaĘcĹ s" oeupi"uĺ v pfipadě, Ł j" poslq/ťrutÔ ĘlÍ'&'j 
z Po-''i::ěnĺ

ĺnajctku r vrlči pojištěnému jc zc strany pojistitclc uplatněno právo o, oáh."đu łkody, ktcré na ně-! přcšto dlc ustrn' $ 2820

zá}onĺku. Výluka na škody vzĺlitJé ou "!...ľ, 
użlvaných ncbi převzaých se dÁ|c ocuplatsri v rozsahu té části škody' Ltcrá

přcvyśuje plněnĺ z pojištěnĺ 'rj"tk', 
resp' na ktcĺou sc pojištčnÍ majcú<u nc'łaahujc' Přđpokladcm prĺplnčnĺ z pojiltěnl'

pokud jdc o věci użĺvané o.uo ý.r'^rĺ, .1" skutďnost' Že vicl užIvanc ncbo přerzatć 1sou majctłově pojištěny'

Pro pojištčnĺ v tozsahu téro ĺtoložty se ncuplĺalí vyluĘ z pÔjištéoí uvcdcnć v člón}u 24 bodu 8 VPPMo-P Pojištěnĺ v ĺozsa_

htr rćto doloż}y sc všał ncvaahu'lc na povinnmt po-ilštěnćho n&brrdit lkodu či újmu vzrriklou ďcti osobč jinal ncŻ pli ublĺžc_

oi na zĺtravĺ ncbo usmľccnĺ tćto osoby, poŠkozcnĺm, zríčcnÍm, ztráloÚ ocbo oĺJcĺzcnĺm hmouré vécĺ' ktcrou má {slo osoba vG

ź{ecnlo

] 000 000,- Kč
Ewopa

J 000'- Kč

vlastnĺctvĺ ocbo v užĺvÉnĺ (čistć finaĺlčnĺ škody)'

Pojišrěoi v rozsĺhu této doložky sc s1ednÁvá sc subJimitem pojistnćho plněn{ vc výŠi

ľoiiĺtenĺ v rozsahu ato doložky ĺc s'1cduóvá s rizemnĺm rozsahem

Rojĺĺrtnĺ v rozsahu reto dolożky se sjednává sc spoluučĺsd vc ľýši

3'4. Dolożks Vl l2 Pojiśrěnĺ nährady za ncmajctkovou újmu

odcltylnč od ćläďu 22 bodu l " clĺnłu 24 úodu 7 pĺsm. b) VPPMo- P sc u.iednává, żc pojištění le nad ĺámec záklgdního

rozsahu vĺahujc i na povinnosl po.lišlěnćho natuadiĺ nemaictkovou ů';mu způsobenou zósghcm do práv na ochĺĺnu osobnosti'

ktcĺá vznikla linak, neŹ při ublíŽenÍ na zdrĺvi ncbo usmrccnj'

Vcdlc ýluk uveĺJcný.ch vc VPPMo"P se po1išrén{ clále nevztahuje na pĺlvinnost pojišténćho nahĺadit nema|etkovou úimu:
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uróżkou, pomluvou, scxuólnlm obt!žován{m ncbo aneużĺvánÍm;

vzrtiklou zrÍĺésBtBncipoji!těnćho.
plôil pŕimćřcně pÍ,) totro poJ išÉnĺ

výlulry z poj iltěoĺuvcdcnć ěĺÁnku s ŻĄ \ĘPMo-P
rpolu účastJ vyšĺ5 000 Kč' ncnĺ-li dálc

sj cdnóvÁ sublľnĺtcm plněnÍ 500 000 K' a ve
PojiśÉn roz.sshu této doložky s?

uvc.dono jinal

Puiištěný má rovněž právo. rby za něj pojišĺ'ovnĺ zĺpIatile částku, krrou jc pojiötěný jako vlasĺnÍk pozrmni komunikacc po-

vinen ubradit z drlvodu rućcni zÁ splnčnĺ povlnnclsti r ołru.aňł"ĺ;; *;9Är;" tćto.Lomunikncc' Tato úhrrds budc poskyt'

lluta Pouzr v rĺjzsahu, 
" 
j"Íć-fr;;;ikio práuo n" poli.me p_r"äĺ ' plpĺe, Že by pojiśtěný nęoužíl slul'cb ĺprávce a

přcdmčĺrou škodu či ůjmu by zpüsĺ:bil sáÍo'

Íľ"''#"řffi .ť#*miĽľ:|:-{lP-,::1*:ľ,ľ'š-'.'.'::::iliľ,'ľ:.ľJ'ľľi:f ľ:ä",",:f; :'
mělcnl dsně z přĺjmu' Sezba pojismćho črnĺ 0,42o24 96" PHj.;.'ki;.i ŕĺiĺa"y dosĺhl * loňském rocc' rcsp' ktcré přcdpo"

iliili' c.i zl''nio 000'- Kč. Zúčrováoĺ pojisoćho sc ocpĺovádĺ'

Po1ismć pro pojišĺěnĺ v základn(m rozsahu nĺ dĺlšĺ pojistný mk buđc slanovęno oa záktĺdč attuálnĺ výšc pĺĺjmü pojišľčného'

zá rĺmüo ričclem jc pojiśtěny p""i'i Ál"l pojišťovui o.jpojlii i měsĺco gřed konccm pojisoébo roku atruólnĺ ridajc'

ĺozsahu a v rozsahu doloŁk
4'2' Přchlcd

sao

Ročoĺ pojisuÚ za všcchĺe po';lstrlÁ ncbczpeči sje'dĺrnÁ timto po-jištěüiÍD čisi l l2 ]ó2'- Kč'

í. PolŁoĺ dolr
Po-iišĺěnĺ sc sjednávÁ na dobu;cdnoho po1isürého ĺoku' pďĺĺeje doem ĺ6' 6' 20l?

Vc smyslu zÁkonlku ." "j.d"á;;;;';íry""ĺ. 
aoiv' ie l'r"'oí iyro po1išrěnl s1edĺráno' po.,ilrěnĺ nczaniká a pÍdlużujc sc 28

sEjnýcb podmlnek 
" 

d"l'ĺ p"j*tn; ,"[, ńr"a p"l...ĺr "J;jil#;ncsaril 9'1 strĺł polĺsmć smlouvy ncjméně šcst

ľüdnůořcduDl,yBudBpojisbéhoroku.żcnadal!ĺmr,ĺĺp.íň1ł'ĺncmôzójcm(euomĺtickÁprolongacc)'PočátckdĺlšÍho
i]äžt" .ň iĺ"t m oĹno"y; je stlnovcn n' l ó' 6' každćho roku'

ó. P{lrbć.|.lo ĘbüolĹ
16.ó.20l7za smlouvě:

ó' t ' Přehlcd k

6.2. Ujcdnávl sc'

ncdĺlnou součástĺ

symbol 85757 I E6

ŁpojismébudchrĺzenopojišťolĺěvtcľmĺncchačástkÁchuvcĺlcnýchvcVyučtovÁnlpojistnćho,ktcréje
této Pojishć smlouvy, o-rn"Jil|i,''äuffiä,;.'' 'ć 

ísliulśr, č' ůiru: 39ó857El0]0o' vanabilnl

l8,ktlnstanoĺsyrnbol3558.pqi"ĺoc,.povrźu'1czarrhrĺzcnć&rcmpfipsÁnĺĺaúćclpojišťovĺcĺhozpros.
tředkovotclc'

6.3. Ncbudc_lr oěktcľá splÁtta pojisurého uhrazcna řáđĺě a včar, srÁvá ĺc bcz ĺJatšího prvním dncm pĺodlcnl s jcj{ úhradou

splemým cctć jcdnoľÁzové pojistnć-

ó.4' Dlużné po1irtrrć má povlnnosl hradit pojisurik ns úćct pojišt'ovny uvcdcný v upomĺncc'

l"ffi?[ľ#fr?]L'ť*"*'pojištčného s obsahcm lélo pojistné smlouvy včerně uvedcných pojistnÝch podminck'

Pojisrlitĺpotvrrujc,Žęjeseanánlenspodmír*amizpracováníosobníchuĺlelšÍch1identiÍiliačoich,adĺesnich,komunrkaěnĺcb)
uĺlĺiĺl uvedcnýlul v člänku s !PPúOlp a sc zpracovóĺím ' ";;;;;;"łhu 

vyslovuje soublas PojiĺtnÍk dńlc prohlaśtl''e'

źe je scznámen a souhlasĺ ,";;;;;"r- , rproš,ěnĺrn.IČ""l;;;;iď;';iĺ"ň s víp'"to-P' Na rÁkladě anocněnĺ udě|ule po_

;ism{k souhlasY uvedené v tomto odstauci rovnéž jméncĺn všech po;išlčoýcb'

ilĺą|lJ '1 Ż 5

762
tl2vKč

' 'cI' 2š> ̂ u pžoi.-o'I' z;-



odpovědĺ pojirmĺka nr dotrzy poiišr'ovny a údrjcjĺm uvcdrĺléu rohoĺo pojištění' sc povräj( za odpové/i na otĺzky ýkajĺcĺ

ĺcpodrtroých stulcč.ĺoĺlĺ,o*'ojný.ĺ pro ot o,jnocłnl p.jiŇil;Ĺik.. p"ii.tnn rvým podpilcm powraryc jcjich rlplnort r

poilltné smloĺJvy: 85757l86' l E

k dđul6.6. 20t7

Kód pĺoduktu: DS

pravdivoĺt,

Pojismĺlprohlr]lujeosvýmpodpiscm3tvrzujc,żeseseaámitrinformeccĺniopojittěnlôpřgvzá|b^odokumcnty:
- z|.arun z jcdĺĺnĺ,
- PoJirbé Podmĺnlry dlc bodu l ' ĺ ' pojirtné ĺmlouvy'

- sszcbnů poplrĺktl.

Tato pojismá smlouva jc vyhorovcDa vc 3 rtcjnopiĺcch, z nichż jcdcn obdľźipojistrl!, jedcn pojĺ!ťovrc( zprostředkovatcl a

jcdcn pojišťovna'

Poji{ťovĺam[ pńvo při změně Pojittění uprrvit PojisEré.podlc
gĺzcb plrBrých k detuprovcdcnĺ zrrěoy' Změoou pojiltěnl sc

oro űčcly téro rmlouvy tozumĺ zmlnĺ v rozsehu pojirtěni' ,j ;ň; @č; po;ir,rnjno přcdnětu činnosti,připojĺštěĺĺdrl'

í'ň-ń.Ĺ' anéĺutimiru plnénĺ,spoMčeĺiěĺúlzc'nnjbo Íozsrhu'

Poiisr'tĺk prohlałuje, żc veśkerćjtĺnposkyĺrutć-informrc.: .!|ljĺcĺ
sc téo pojisoé smlouvy jsou ĘInér pnvdivd ! ztvłzuje

* oz'ĺnĺpoiĺstiůtiu.'
'tyr"ł''cho

odljrdu všccbny jcjich změny'

&?rtury
2x výpis a obchodnĺho ĺrjĺtŕ{ku

J

,łr!A/0/ě

&lć
1,! -0ô-

Podpis (o nzĺtlto) poji Podpis (a ĺadtko) pojilťovny Juĺro Štrumovó
zrĺol.tn8nec ČP

?tźłłl

l5 -ffi- 2017

dnc
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M5Bi,Iłouno
Č{ĺlopojisuté smlouvy: 85757 l tó'ĺ8

črrktpotllťovur r.r' SpÓlcná 15/16, ll3 04 Pllhó !.Č*ln ľ4ublika, lČoą5zlzg5'ó' DlČ czoqgootz73' zrpsanÁ

v obchodĺrim ĺcjsoĺłuu rrĺłĺ"rllo-'fu "
Pľłze,ęisová araćka B l4ó4 (dátc

'pojilťovna")

1
ŕ'l
@ú
E
B
9Ä

Pojĺstka
Potwzrrjrmc, Żr pojirurlk Stavcbnl rpolcčnorl

Rcpublitr mĺuzrvřcnu pojirtnou rmlouw č'

trĺoslav ffiuliĺt,
8'757 l Bó-l 8'

BJ., tČo250283 t ó, okounov ó5 ,43l 5l okounov,Čcrká

Pojĺštěnĺodpověđnosti
ooriwěĺou orobou z loholo Pojitrlní je pojišrěný: JoPo coNsTRucTĺoNs a's'' tČo2545450l' Revoluční l0E2/8'

t ío oo pntr. ĆpsK^ REPUBLIK^

ľllľĺl'affi:lje lkoda čiújma vziktá na żivoté'zdrovl' majcüu ocbo jinć okolĺost dte pojiĺmćsmlouvy'

lł'trff ::#l'm jrou skutcčnomi r udÁ]o'ti "}''""T: :ľlĽ1*ľ::jľ,:ľ'*g1ľäm#iffi
Po&ĺlaty a mzrah poji.tĆnĺ ,*"'i ńĺ*ĺ smloíva r v*oúäcpoJir'c pjrĺnłypĺo poiiÜ'Ěnĺ mejcrlcu a odPovŃpĺĺi

=-il
--
-I
=I
I!I
I
EI
-E

VPPMO-P-01/2014.

Pojiltčnl v zÁllsd'ĺm ĺozrchu sc sjcdnôvÁ s limitcm pojisurého plněĺí

p.jlLłr v záklaÚlĺm rozĺchu sc ĺjcdaÁvó s Úrzcmnĺrn mzsahcm

rojutlnĺ v zlklrdnĺm mzsrhu sc sjcdnává sc ĺpoluúčasĺÍ

20 000 00o Kč
EvroPe

5000 Kč

PoJlrol óobr
poiiĺaoĺsc sjcdĺávA ĺr dobu od l 6' 6' Żol7 do l 5' ó' 20l t'

ľoiĺrtłĺrc sjcdnÁvó r automrtickou pĺolongacĺ'

Pojiĺtitcl powrzujc, Žc údrjc obrržcnév pojistcc jrou ptrtné kc dni jcjĺho vydání'

oN
oA6

r
6

Phĺlost pojit*y ď: 16. 6' 20l7

Podpĺr a zÁstupcc

la

Frnly'Fdo{ltĚĺdy

0s ťrołoĺĺürr xĺ!' Ütl'4ĺd oÜ'oF ł
+4

lníoímôCio tom, zda Ćerká po1lš(ovne a.ĺ. eviduje toto po,i3těnĺ Ęše rrvedcného poiií!níkr,|c moźnéovállt reslánĺm

kopIetétopoiístkynae-maĺl:klientcceskapo|łilovna.cz,rahĺaniłnĺspole{nostmůĺewnéńdotaznaadrcĺe:
hnp:/en.cetkapojittovn.'cy'contact5' 511sp6 I z
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- Pľđba5 - sníżcĺríencrgctic}'é náročnostĺobjekfir

W#ffiť"ť'ľ""jff:l1ľs3:trffi
äľffiä*rlašu

je'že

DodavatelStavebníspolďnoetl*::ľ:orěuliak,a.s.prohl.ašuje,ževeřeinou
zakárkllpodävá,*" r'por"er,eĺÉastiiĺnýchdođavatelůłeamyslrĺ $100 odst' t

píĺur.0zákana'

V okounově dne 21.o8.2o1T

Podpis oeoby oprávněnó jďnat jménem dodavatele:

Jarcslav oršuliak
člen představenstva

$ov.bnĺ sPoĺQěnasttoraslav oršutiak, ĺs ZoNóną vOB 1(S ,vdLúemoddíl B,vldko 175t,

TelgÍon:602 729323 Emoll: ołsuttok@oÍslrlldŁc,

Ą,'5lč:2502Nl76, D!Č: a2so2ü'7ô / funkonÍ spjenĺ: &4 d.s., pobočkochołnu@v t.ú.: 270335775/o1d)
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stovební společnost torosldv olšuliok, a,s' Zdpsóno v oR Ks Ůstĺ nod Labem oddĺt B, vtožka 7757,
TeIeÍon :602 129 323 Ełnoil:oÍsullok(9onuliok cz

tĆ : 25028376 , D,Č: CZ25o28316 / &ankovnĺ spojenĺ : Čsoa,o.s., pabočko ChońUtov - ć,ú.: 27o335775/B(n
Kontohní osoba: Vócląv oršuliok, ředÍtel, te[.6o2 1166 938, email: orculiahloslov@orsuliok.cz

R.EALIZAČľÍrÝľĺ

zš poa Žvahovem - Pľaha 5 -snĺženíenergetické nĺročnosĺíobjektu

Dodavatel Stavebni spoleěnost Jaroslav oršuliak, a.s., se sĺdlem okounov 65, 431 51 Kláśterec
nad ohřĺ, lČo:250 28316

oršuliak Vác]av MBA' obchodnĺ ředitel
lng. HlubůčekJakub, technický ředitel
Moro Jan MBA, technický ředitel
lng. FĺiedrĺchJosef, manager pľojektu
Vokákek Lukáš, stavbyłedoucí
Dohányos Jan
Janák Miroslav
Procházka Petr
Sahaj Štefan
Vančo Roman
Vondra Jan
Taška Jaroslav
Vacko Petr
Javorek Ladislav
Jindra Ludvik
Holý JarosIav

Tímto pľohlašujeme bezrihonnost těch to ptacovníků

Toto čestnéprohlášenĺčinĺdodavatel na základě svéváŽné a svobodné vüle a je si vědom všech
následků plynoucÍch z wedenĺ nepravdivých ridajü.

V okounové, dne 21.o8,2o17

Podpis osoby oprávněné jednat jménem čizadodavatele:

člen představenswa


