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1. Uvodní ustanovení
Zlrotovite] potvrzLrie Žes] snáeŽtou odboÍnou péči pros1ldova] adetanéseseznám sezadavaUllr
podmjnkami a s projektovoLr doklrnenlaci. a timto zároveň p.ověi že p|o]ektová doklmentace a dasi
zavazné podk ady a pokyny ob]edna1e|e lýkajícís€ piedmětu sm]ouvy neňa]i vady a nedosialky z] stt€ né
pi vyna|oŽeni ná]éŽ1é odborné péče, neobsahU]i nevhodná řešeni' mateÍiáy' konsÍL]kce a teclrno09e
Výs edky VýpoČ1ů neiso! V rozporu se stanoveným lechn ckým palametry a di]o je takto moŽno rea]zovai
zá dohodnL]to! sm!Ýní ce.! uvedenou V Č|ánk! cena di|a p|atebni a fakluračni podnrínky iěchlo
obchodních podminek

Zhotov te potvrz!]e Že se sezná nr I s lozsahern a povaho! d ] a Že jsoL] nr Lr známy Veške ré lecn n cKe'
kva|tatVni a ]né podmlnky nezbytné k rea zac dia a Že d sponu]e takovým kapacitarni a odtjo|rlylr
zna|ostm ' kieÍé ]sou nezbÝné p|o Íea zac dla za dohodnL]io! pevno! sm lvni cenu L]ýedeno! V Č ánk!,Cena di!a' platebni a fakturačni padnÍnký |ěc|Ía abclrodních podminek

V piipadě Že by se L]kázaa proháŠenl Žlro1ovtee lvedená Vodsl' ] 2 až 1 3 těchio obchodn]ch
podminek ]ako nepraVdiVá V dŮs edkU posolzení Veškérých podk]adů bez ná eŽlé odbo|né péče a doŠo
by ke Vznik! Škody' nebo k jakýnrko V nák|adŮm V solvs osI s ned ba|osti zhotov te e odpovjdá zhotovte]
za škod! takto Vzn k ou popiipadě ]do! kjehoijŽ VeškeíétakloVznké nákady ob]ednate .eodpovidá
vůČi zhotovleLi za škodu vznkou na jeho ma]€tkL] an na nrajetku slbdodavate Ů VdŮsedk! Vady nebo
clryby V pro]éktové dokL]men1aci

Zho1ovite| proh aŠLrje Že je odborně zpÚsob ý k zajštén] piedmět! sm oUVy

2' všeo bec n é pov i n n o sti zhotovite l e
Zhotovle se zavaŽlje na sVů] nákad a na své nebezpeČi zlrotovt pÍo ob]ednalele dío d|e schva ene
pro]ektové dokumentac€, SoUp s! praci a dodáV€k s Výkazenr výměr a zadáVacich podmi.ek Výběrového
řizeni, tvoiiclch nedínou solčást zadávaci dok!menla.e pii respektováni rozhodnL]tí a V)]adre.
piis !šných státniclr orgánů a spráVců techn cké' dopravni a Veře]né nÍrast.!kt!ry (.]á]e ]en stavba neDo
'dio"), so!části pněni piedmětl] smouvy ie pledá.l Všech aiesiŮ. osvědČeni protokoŮ a ced]Íjkátú o
zkoLrŠkách' íevzních zpráV proh|áŠeni o Shodě a přislušné dokumentace vso!adU se zákolelr L
2211997 sb o technických poŽadavclch na sirobky a o změně a dopnénl některých zákonu' Ve znen
poŽděišich piedpsŮ a]eho prováděcím piedpsy pro veškeré Věc práce a s LrŽby po!Žté přizhoioveni
dl|aza]Štěníkontlo|ykvatyprováděnidía.poskylnutivšechprávzprŮrnys|ovéhonebo]inéhoduŠevnilro
Vastnctvi UmoŽňt]]ici iádné pÍovozováni údrŽb!. opíavy a provedenia dodánidokurnentac€ skltecn€no
provede.idia a poskytn !tÍ zá|Úk za di a

D]o s€ zhotov tel zavazuie prcVést s potiebnou odborno! péčia piedat]e obiednate Vu]ednanérír case a
obstará Vše. co je k pÍov€dení díla potieba Dío se:avazlje prÓVést V so!ad! s podmjnkam Všech
praVomoc.ých rozhodn!tiorgánŮ státnispráVy' pledpsy !pravu]iciin prováděnístaveb' uslanovenimjtéto
snr olvy a s pro]eklovo! dok!mentaci' ob]edn3te se Žaváz!]e dío převzít a zap a1itiého cen!

souČástidi|a ]soL] nás|eduiící práce a č nnost:

a) Dokumenrace, povodňovó p|ány, geodelické práce:

(1) Zholovjte zajstizpracovániP|ánu opatřenipro přlpad haváre ajeho pied|oŽeniobiednale

12) Zholovite zaisli zpracováni povodňového p]ánu stavby včetně zájšiěni Všech náeŽtosti a
potvrzeni ieho so!ladu s povodňovým p|ánem obce přis!Šným povodňovým orgánem obc€
Pokld stavba presahuie svým rozsahem nebo V Vem na oko|í Významně územi obce za]ist
poivrzenlso! adu povodňovým or9énem nadřlzeným povodňovémU orgánLr obce'

13) Zholovite za]sli zlrotoveni dokLrmenlace sklteČného pÍoved€ni dia vČetné geodelckélro
zaměie],]i skuteČného stav! s llm Že budoL] z ele ne "!z.a.eny odclr)ll / o.] pŮVodn
dok!mentace plo proveden] d]a Pro]ektové dok!mentace skulečnélro proveden] bldé
Ób]ednate předán3 Ve 3 tiŠlěných paré a V]ednom dgilánim Vyhotoveni V€ íormáiL] PDF.
Geodetické zaměiení skutečného stáV! Ve 2 paré + cD Veškerá geodetcká dokumentace bL]de
zpÍacovana v so! adu s organ ŽaČni směrn ci ob]ednate e s názvem 'Tvorba a spÍáva geodei cké



c)

(4) Zhotovte zailsti zhotove n l geo m etr ckých pánů prÓ Účey maietkoprávniho Vypořádáni s majie
dotčených pozenrkŮ a geometrckých p]ánů p|o ziizeni věcných břeríren. Zhotovte zaj]stí

odsouh asenl !eornetrických p ánů piis !šným katasÍá ním úřader'r Geonrekické p]ány budou
pi€dány6xVpapirovépodobéa ] xVdgténi podobě,

(5) Př€d piedánlm geofiretÍckých p ánů na piis Ušný Kalastrá|ni úiad zhotov te předloŽ vypracovane
geomelrické p ány objedna1é]ike kontro e Věcné spráVnosl

(6) Zholoviie] za]s1í Véškéré g€odetcké práce a doplňljici prúzkumy soL]Vsejícich se zlrotov€nim

(7) Zho1ovlte za] slí q,týČeni veškerých podzenrniclr zařizeni

(8) Zlrotov te zajsli Vy,týČeni stavby odpovědnou osobou VČ' protoko U o vytýČeni stavby'

Podminky vyplývající z přisIušných povo|eÍí or9ánú stálnÍ spíávy|
(1) Zhotovte se zavaz!]e. Že na sVé nákady dodživše.hny podminky sianovené dokumenty' kleÍé

od obiedna1e|e převza ke dn podps! této sm|oUvy a téŽ VŠech dašlch povoen] a dok!mé.tÚ.
které bldou vydány dotčeným orgá.y siáini spráVy a dotČenýfiri práV.]mi s!biekty pied nebo po

zahá]ení siavebnich pracj (např podmínky Vyp ]hajici z olr ášeni stavby zaiizeni jednot Vých

siaven št) a které m! obiednate bez zbytečného odk|adu piedá' ze]ména rozhodnutio !nristě.i
stavby Ůzémnírozhodnuti slavebnipovoení so!lrassprovedenimohášenés1avby,záVazné
stanov sko souh as se zásahem do VKP lozhod.uti o výjmce ze zák|adnich podmin€k oclrrany

zVáŠtě ch|áněných dr!hů rosiin a ŽVoč]chú' povo]éni ke káceni dřevin povoeni nakádá.L
s Vodam (m mořádné man pu ace) apod'

opatření na komqnikacich a dotčených nemovitosiech' přistupy:

(1) Vpiipadě. Že v |ánrc] íea|izacedlabldenutnýVstlpnadalši pozemky' ke kterým nevykonár'á
obiednalelVasln cká práva' nebo ke ktelým nenrá ob]ednale sm lvniVztah. zhotovite]s siedná
tyto podírinky s v aslnlky doičených pozemkÚ sá.n na sVé nák ady Tyto nák|ady]so! zahrnltydo
ce kové ceny dia.

(2) Zhotovile| provede před zahá]enlm V|aslnl realizace stavby fotodokumeniac sláVajícího sta.-
p' upo r 'on.nna. "do..'n, rpo-"-':

(3) Zhoiovite blde veškeré konrlnikace a pozemky pouŽi1é V ránrcj výslavby udrŽovat po dobt]

výstavby v odpovidajicinr stavu (čstotě) a po dokončeni ]e v připadě poškozeni uvede do
před.hoziho stav! na vastni nákady

(4) Zhoiovte se zavazuje Že pokld pr rea zac pIacidojde k Částeóném! a posilpném! omeze.i
doplavy, za] s1i na konkrétni dopravně nŽenýÍské opatienl soL]h asy přls L]šných orgánŮ

(5) Zhotovte V piipadě potřéby zá]stíso!hjas se zv áŠtnim uŽiváninr konr!n kacj

(6) Zlrotovte V případě potiéby za) s|i zřize|i a kVdac dopravniho značeni Včelně připadné
světe né s!na|za.e,

(7) Zhotovte v piipedě poiřeby za]stíVydánia pro]ednánidopÍavně.inŽenýrského rozhodnutl

(8) ZhotovleLse zavazuje Že zajistiVytýče.i hranc slavenlště podle p.ojektové dokuíre.lace. Dáe
se 2hotovte zavazl]]e' Že nejpo2dě] př předánl a pievŽeii doko.če.ého dia před oŽi Óbjednale
pisemná souh asná VyjádřeniV astnikÚ a připadných LrŽVate]Ů Všech pozemkŮ do1čených stavbou
s]e]ch konečno! úpravo! po dokončení praci Nebldou poŽadované ry]ádiéni ob]ednate]
předIoŽená nebUde nroŽno dllo pieVz]t

(9) Pokud ]e stavba nebo je]i část sit!oVána na hran c pozemku ob]ednale e a ]iného V astníka' nebo

V případě sporu o poohu Vasincké hlanicé zajsií zhotovte pied zahá]enirn stavebn.h pra.i
ofcá]nigeodetické Vytýčeni hra.]c pozemků V lerénu

(10)Zhotovte pied zalrá]enlnr praci provede paspoÍiizac sláVajícich nemovitosti (Vč poz€mkú) a
je]ch přis L,]šenstvi (p oty, zpevněné p ochy Výsadba apod ) a popiše je]]ch iechn cký stav á
zdokunreniu]e VeŠkerá patrná poškozeni' Zlrotov1e] na sebe pieblrá pnou odpovědnost a
dŮkaŽni biemeno v piípadě !p at|iováni nároků ná náhrad! škody VzneSených ze strany ma]te ů

Č uŽVateŮ do1čených pozemkŮ Této Skltečnost přzpŮsobí rozsah a podrobnost paspoftza.é
souČásli piedmětu pnění di|a bude provedeni opatiení vypýVajiciclr ze slanovisek do1čených
Vlastniků nénrovtosti - napi úprava viezdŮ. p|otŮ opěrných zidek. vrat. zpevněnýc|r p|och.
dot.e.e pochy bldo! Uýedeny do predchoziho stavu vče1ně obnovy trávníků á piipadné
nálrradniVýsadby



d) Pře]oŽky inŽenýrských sítí
(1) Zhotovie| za]sl] Šetieni o podzemních sít]ch' de potreby ! těch Vy]ádieni' která pozb!do!

p]atnosl dodoby |ea zace pra.í' za]isti Vy]ádieni nová U přís|ušnýc|r spráVcÚ síli Př Výský!
pÓdzemnlch Vedeni zailstíjejch Vylýčeni a dokad o VlýČení piedá ob]ednate| Pr prováděni
pÍaci Ža]st] odbo.nou ochÍan! dotčených podz€mniclr síti proti poŠkozeni. Zhotovte pled|oŽ
ob]ednale|i dok|ad o zpětném př€Vzeti dotčených nŽénýrských sltl od přísiušných VasiníkŮ c
spráVcŮ sltl Tato Č nnostie zaka kLr oVána V ceně pr€dmět! dí|a

(2) Zhotovte za]stí Že píáce prováděné Vje]iclr Óchranných pásmech nŽenýrských síti budo!
rea zovány d e podminek daných spráVc iednot vých sjií

zařízenistaveniště
(1) Zhotovtesi]epovnenza]sttnasVénákadyohášeniVŠeclrstavebzařízé.isiavenštědes1oa

odst 1 zákona Č 183/200€ sb ' o územn'm pánovánl a slavebnim řád! (slavebnl Žákon), Vé
znéni pozdě]ších piedpsú a za]stl ie]ch provoz a údrŽb! běherÍ ceé doby prováděnl těchto
praci V piipadé poŽadavk! povo|ovaciho oÍgánu s zajisil zirotovite| pro zarízení siavenŠté
siavebni povo|eni (pokL]d úiad nepovo ioh ášeni)

(2) Zhotovlel do sVé cenové nabídky započita kompetní nákady na zai]zen] slavenjŠié a i€ho
provoz V zarizeni staVeniště za] sti zhotovite| místnost plo TDs VČeině ]ejího zař]zenl a Vybaveni
(náby1ek, osvět|ení, vytápěni)'

(3) Zlrotovte zaistí Že VeŠke|á zařiz€ni slaveniště budo! zaiištěna proti vst!p! czich osob'
v piípadě potieby b!do! napojena na e eneÍgii popi da|Ši nŽenýrské Sitě a opatřena
nÍoÍmačními tab!em Zhoiovle !m]sli nfornračni tab!e se zákazem vsi!pu a V]ezdu
nepovo aným osobám a Vozid|úm ! V]ezdú .a staven ště'

(4) Zhotovte zaiisti kvdac Všech Ób]ektú zařizenis1aven ště Včetně piipo]enína síiě
(5) Žhotovte zajisti osÍahu stavby a staven ště bezpeČnost pi prováděni stavby Ve smys|L]

bezpečnos1 píáce a och rany Ž Votn lho p|ostied l Zh otovite bude odpovídai Ža lo Že nepovo a ne
osoby nebldou mit piísi!p na staven š1ě

(6) Zlrotov]te ]e povinen Vybt]dovat zaiizení staven šté á d€pon e maie|iá u tak, aby iéiclr výstavbou
a p|ovozem |evznky Žádné škody na solsednich pozemcich a Vodniclr tocich a po Lrkončen
prac uvést slaven ště do piedchoziho stavu'

(7) Během reaizace slavby se zhÓtovite| postará o to, aby na stavenŠt nebyy Žádné zbytečné
piekáŽky a zajisti sk adování nebo odstíaněni veškerého Vybaveni zholoviie e nebo
nadbyieónélro materiálu Zhotovte Vyčisií stavenště a odstraní zněi Veškeý odpad. sui a
pomocné stavby, ]ichŽ uŽ nenltieba

(8) Zhotoviie|provede taková opalieni' aby pochy V obvod! staven]ště neby|y zneóiŠlěny ropnýmia
]iným podobnýrn pÍodukty

(9) H.an ce siaven Š1ě dané projeklovo! dok!rnentaci iso! pro zhotovlte e závazné'
(10)V připadě poŽadavk! ná zajiŠlěni Většíc|r poclr zaiizení staven Šlé je zhotovte| povnen si tyto

p]ochy zajistt na sVé nákady Včetné zajŠléni potřebných povoenl pokLrd to VyŽáduje siavebn

(11)zhotovle| za]stí aby nebyy piekroČeny nrty prašnosti a h !čnosij dáné Óbecně ŽáVaŽno!
Vylr áškoL] Pokud budou ty|o r. ty piekÍoÓeny ie povinnostizlrotovte e pijmo!1taková opa1řeni
aby piekíoÓeny nebyy'

(]) Zhotovte zaistipéÓio nepiedané dÍo.ieho ošetřovánia případná z]mniopaiřeni'
(2) Zhotovlel zajjsti dokady o piedáni dřevni hmoty Vzn klé smýceninr porostů kdášimu Vy!Žtí

DřeVni lrmota b!de piednostně nabídnlta ma]te pozenrk! ze klelého by a smýcena

(3) Zhotovle| zaistí. abyVeškerázeeň V prostoÍu stavenjště a V]eho bezprosiiedni b]izkost' ktere
by nroho hrozit potenciá]ni rzko poškozeni od mechanizace, bude před započelím praci
oŠetiena d|e požadáVk! ČsN 83.9061 - 'Technoo! e Vegeiačnich úprav v krajině ochrana
stronrŮ, poíostŮ a Vegetačních poch pi stavebnich č nnostech

(4) Zhotovte prolr aŠuie Že Vdobě podáni nabidky si prověi nroŽnosl a aktuáni stav sk|ádek
odpadŮ a tomlto stavu piizpúsob rozvozné Vzdá|€nost, cenyza odsiraněninebo vy!žtiodpad!
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na skádkách odpadŮ a nákLady.a piipadné mezskádky odpa.]ů' a Veškeré nákady s lím

spo]ené jsou zaka k! ovány v cené dia'

(5) Zhotov te zaj sti provede n 1 púzku m ! staveniště za mě ren ého na Výskyt zVLáště ch rá něných d ruhŮ

Ž]Vočchů a |ostjn, pokud ténto prŮzkunr n€by za]štěn ob]ednateLem' V piipadě ]e]ch VýskYtU

blde postl]poval č ,]]4/]992 Sb. o ochraně přirody a krainy a leho

pÍovájěcich předp]sů Veškeré nák ady s tlm spojené ]sou zaka k'] ovány V c€ně dia'

(6)Z|rotovile|za]sllŽeseVŠerniodpadyVzn]kýmpiiprováděnídia(stavby)]e]chŽ]épúVodcefir.
blde nakádáno V soLr adu se zákonem Č' 185/2Oo1 sb', o odpadech a jehÓ pÍovádé.im]

př€dpsy. Ne]později př přejinrac]rn iizen] piedoŽi objednate kope dokadŮ o evLdenc Wlzt|

nebo odstraněn] odpadů Vznjk]ých v píůběh! rea Žace d a'

(7) sed Írenty. kleré zhotovle vy1ěŽi zvodnich lokŮ nebo Vodnich nádrŽi ]sou odpadem ZhoiÓVte

]e pL]vodcem tohoio odpad! a ]e odpovédný za nak ádáni s odpadem podle zák Č 185/2001 sb

o odpadech. ajeho prováděcich předp]sú'

(8) Zhotovilel za]istl provede.i veŠkeých předepsaných rozboÍÚ alestŮ a zkoušek d|e pilsušnvch

aásicl preopsŮ a naiizeni plahých V ČR kterýri bude prokázáno dos'.én

piedepsané kva]ty a pa|ametrŮ doko.óe.ého día Pro rea zac tohoto diLa ]soL] zav'zne

soudasné p alné nomy a piedpisyv cR
(9) Zhotov teL za] stl. Že pi |ea zac] bldoL] pouŽiy jen takové Výrobky matená]y a konstíukce. jeilchŽ

vaslnost zh€diska zpťsob osii stavby pro navrŽený ÚČe zar!č!]í Že stavba pii spráVném

proveden] a béŽné ÚdrŽbě po dob! piedpok ádané exslence sp]ni poŽadavky'na mecha. ČkÓ|

odolnÓst stabili1tl poŽárn]bezpečnosi. hygenLr. ochÉnu zdravl. Žvotnilro píostiedla bezpecnos1

pr] L]ŽiVánlstaVby

(1o)ZlrolÓvite oznáml V|astnikům dotóený.h pozemkŮ zahájeni prac] a bude dod|Žova1doho.l.!té

podminky projednané obiednat€ €m

( 1 ] ) DosaŽen l přéd epsa ných param elrŮ a kval]ty p rokáŽe zhÓtovite Ú spěš ně píovedeným zkouškamL

1esty a kont|o]ar. Kionru se zlrotovte zavaz!]e předat ob]ednale|] před Vlastnlm Íyz ckýnr

zah;]enim praci konironi a zkuŠebn pLán íea zace d a' který blde obsahovat časový plán.

seznam vŠech zkoušek testů a konllÓ| prováděných V prŮbéh! zholoveni dia .ebo přj ]€ho

dokončeni Včetně kompexnlch zko!šek' Návrh b!de obsahoýal rovněŽ jméno p|acÓVniká

zlrotovlel€ odpovědného za provádénj konlíoly a za spÍáVnost VýsedkŮ kontro Kontro nl a

zkuŠebni pán projednaný a odsouh]asený sob]edna1elém' brJd€ vprúběh! zhotov€ni dí|a ro

zhotovte|e záVazný Posol]zení nebo neposÓUzeni pLán! kontro] objednate|em n€zbé!!Le

zlrolovite e odpovědnost za ko.tro y, zko!šky a lesly a za iádné provedeni di]a

Zhotovte podpsern této sm|oL]Vy potvrzL]]e. Že od objednalele převza p|o]eklovo! dokuméila.

V e ek1ronické podobě pied podp sern sm oLrvy' objednate| se zavazu]e piedat z|rotovi1el a zhoio! te s€

zavaz!]e převzil]edno Vyhotoveni pro]ekiové dok!mentace V pisemné Íormé. o piedán! a pievzeii sepjii

Rozsah plovedenj dia tvoii Veškelé Výkony. dodáVky á práce. které ]sou poiřebné pro řádné splnénl

srn lvniclr záVazků zhoiovitele Včetné ved e]šich a dodaleČných Činnosti tak' aby piedmět día by p]né

íunkčni a by| Vso!|adu s piís !šnými technoloqickým piedp!sy' pro]ektovoL] dokurn€ntaci a právniňj

předpsy. ZhotovteL provede Vlámc svých smluvních dodáVék. praci a Výkonů téŽ veŠkeré potřébné

Vedejši porrrocné a dodaiečné Činnosti které jsou nezbýné pro úpLné Věcné a odbomé prcwdén

smtuvnicn praci a Výkonů. resp' ]e]jch íL]nkčnost' a to Vsolvsost s ostatnlmi dodéVkaír ' pra.em a

Zhotov]tel potvrzlje Že zp.acova| časový a ÍnanČ.i harnronogram na ceou dob! výstavby V čené.i

dejednot vých siavebnich objektů a provoznich souborŮ FnanÓní pnéní je v časovérn a 1nancnn]

lraÍmorcglamL] Vy]á{jťenÓ pro ]ednot Vé staveb.í ob]ekty a měsice' Připadné změny .asovélro a

fnančniho lrarmonogram! ]e za objednalele opráVněna odsoulr ast osoba opláVněná k podpjsLr sm ouvy.

Zhotovlte] proh aŠuje Že prozkolma nrlstni podňlnky na slavenŠt a Že dl|o rnúŽe být provedeno a

dokončeno způsobem a V iernr]nech stanovenycň tolto sm olvot]

srn|uvnl strany plohaš!]l Že přednrěl smolvy neni pněn]m nemoŽnýnr a Že smouV! UŽ.ý|a]i

po p€č vérn zváŽenlVšech nroŽných dŮsLedkŮ
2.4



29 Piipadný nesol] ad rrrez ]ednotivýnri čás1mi pro]ektové dokum€ntace blde sm|uvnirn stra.am iesen
d|€ nás€dL]jících pÍort: 1 technckáspecÍkace.2 Výkresová část.3 texlová čás1

31

34

37

32

33

3.5

3.6

12.

3. Technické a kvalitativní parametry dila
smluvni sÍany se dohod y na jakost di|a pouŽité materiá y budou odpovídat iéto ]akostní tiidě. p]ace
budo! prováděny V souadu s patným práVním předpsy'

Dlo bUde zhotoveno V so!|adu s pÍoiektovo! dokurneniacl a podírinkam obsaŽenýnr V píavomocných
roŽlrodnutich orgánů siátni spráVy lzeiména slavebních povolenich) Zhoiovite ]e dá]e povnen dodrŽovat
obecně závazné piedplsy a piis!šné nÓmy Vztalrliici se k předmětnému díu zejména přlsiušná
!s1anoveni obÓanského Žákonik!' so!V sejici předpisy a přís|Ušné předpisy' které vypýVají z projeKlove

JesiliŽe se zhotovite] m!si př prováděnl diá nepodstatným zpŮsobenr odchý t od pro]eklové dokuňen1ace
dja je povi|en iuto sklieÓnost oznánrt bez odkad! ob]ednate popiipadě TDs prostiedniclv]m
stavebniho deniku ste]nou povnnostmá ipij podstatném odchý]eni stím' Že takové odclrýlenl pod élrá
piedchozlmL.r soulrlasu objednatele

Zhoiovile| ]e povinen poslupova1 př prováděni dia V so! adu s technckými podmínkami lvedeným
V pro]ektové dokurren1ac ' pa1ným práVnim piedp]sy solvsejicim] s Výsiavbo!' pod|e schvá ených
iechnologických postupů stanovených platnými normam] a bezpečnosiním předpisy. V souadu se
so!Časným standardern ! pouŽivaných technojogii a posiupŮ pro tento typ stavby iak aby dodrŽe
srn|!Venou kvá|itu di|á Dodžení kva]ty všech praci a dodávek siednáných V této sm|olvě ]€ závaznou
pov nnostizhoiovle|e z]štěné Vady a nedodě ky]e pov n€n zhotovte odS1ranit na sVé nák|ady

.]akost VŠech Výrobkn a komponenlŮ které budou poLrŽty pi |ea zac día musi odpov]dai poŽadavkům
odsl 3.1' lohoto Článku obchodnich podm]nek Zhotovite odpovidá za to' Že piednrět dia bude mit po
stanovenoU dobu vastnosti srovnaiené s Úóe|ově podobným předmětern, popř' V|astnost ep5'
Podminkou dokonČeni stavby ]e prokázání rea zace dia d e projekiové dokurnentace'

.]akosi dodávaných materálŮ a konstrukci bude dokadována předepsaným zpúsobern pii konlroních
prohl]dkách a pi piedánía plevzeiidia neboielro část

NedodrŽenl podminek a postupů d|e plahých předp sŮ ]akoŽ ipostupů a záVazků zholoviie|e ze snr|o!Vy,
opravňlje objednateé odstolpt od srn oL]Vy o dio' PodÍobnÓst ]so! stanoveny V čánk! 'odsiolpenl
o./ sm]o!Vy' těchto obchodnich podminek Pilpadné odchy|ky od piedpisŮ Výrobce speciá nich nraleráůi€
oprávněn odsoL]h asit polze techn k Výrobce se soUlr asem pro]ektanta autoÍského dozo.u a technckého
dozoru slávebnika zápsern Ve stavebnim denik!. avšak pouze před Žalráieninr prís !šných prac'
Iechnckým no'mam (csN) ]sou d|e těchto obchodnich podminek Všechny technjcké předpsya nornry
p atné V cR, mez ná|odn] normy pod|e zákona č 22l]997 sb, a to iak ]e]ch část závaŽné nezáVŽz.e'
které isou p|ainé V den podpst] této SmoUVy nebo ktelé b!dou paiit V průběhu zhotovováni día,
teclrnckým normami Ve smysu této sm|oL]Vy jsot] dá|e standardy nebo obdobná !rČení ]akosti a
bezpe.nost která bL]dou zavedena V prŮběh! zholovováni día

4. Doba plnění díIa
zhotovte je povinen provést dio řád.ě a VČas' V sou|adLr s ob]ednate]em odsÓuh|aseným
harmonograrnem stavebnlch praci

Pokld z ]akýchko|V dúVodŮ na stlaně obiednaiee nebude moŽné zahájit V předpokádaném t€rrnrnu
rea zác Stavebnich pracj (zejména prod o!Ženim doby irvání Výběrového řlzení) a predpokádaný term|n
zahájeníse tak zpozdío Vi.e neŽ třcei dnŮ' ]e zhotovte opíávněn poŽadovat Žrněnu |húty dokonČenídia
tak Že ]im navrŽený te|mín dokončeni bLrde Lrpraven o dobLr shodnou' po klerou nebyo moŽné zahá]t
p néni po up|ynuti stanovenítřcel denni |húty

7é Qe'|í'aě|i'a'pa '.'o sň|ou o'o'o'o'd|n p'.o"' "pie'zel <la'.-.'e

ob]ednate ]e povnen nejméně iři dny pied term]nenr předáni a pievzelí staveniŠtě VyŽval zhotovt€e
ke spoeČnému piedáni a prevzetístaven ště Zhotovte ]e pov nen se tohoto ]ednáni zúčasinii Nesp něni
této povnnost zhotovtee Se pováŽUje za podstainé por!Šeni snrolvy a zakádá objednaie|i pravo
odstoupt od smlouvy.
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Předánínr a pievzeiím staven ště se rozl]mi protokolárni piedánj siaveniště zhÓtovite ! ]€ho prohIidk.L] á

bez záýad za ob]édnatee jso! opráVněnj piedal slavenště osoby lvedené vtéto

za zhotovte e iso!-oprávněni piéVzit siavenišlě osoby lvedené V této smLouvě o dilo a pověřený

Pokud zhoiovitel spLni iádně dio a prjpravijej k piedáni objednate| před siednaným 1eÍnrlnem uKonce.

praci' ]e ob]ednaie opÍáVněn převzit dllo ] V tomtÓ n2Vrženénr zkráceném ternrlnu

ob]ednaieL]e op'áVněn zménilterminy pL.ěn] této smlo!Vy, připadně přerLrŠii práce V pijpadech VýskylLr

ob]ektjvnicí přjČin nra]icích V|]V na kva t! bldolcilro díla Zhotov]te je povnen přerL]št provádě.i dia

na zákadě plsemného pokynu objednaleLe kteÚ m! ob]ednat€ piedá

NedohodnoLr'] se srnLuVnistrany ]nak. prod UŽu]e se ]húta pro provedénídila nebo jeho Část odob!. po

kterou Zho1oVitel na zák|adě pokynU ob]ednateIe podIe předchozího odsiavce iohoto č]ánku piér!Š

provádénl dia JestiŽe by Však VdůsIedku toho přpad]o provádění někteých plněni na Vhodně]Ši nebo

.eno ut.oone obdobi' P;! prod]ouŽeni |húiy pro prov€den] día nebo jeho část se kiom! přih]édne

ZhotovieLse VŽdy zavazu]e provési dilo V co ne]krzišídobě

5' vlastnické právo ke zhotovenému dílu
a nebezpečí škody na něm

VlastnikemzholovovanéhodiladLetétosnrolvy]eodpočátk!Českár€pubLikasprávemhospodařt

od doby pievzetí staven ště aŽ do protokoárniho piedáni a pievzeti dia objednateem nes€.zh.1Óýle

n"oezpáei stocy na dl]e a všech jelro zholovovaných. Upravovaných a daších čásieclr a ná Óásleclr Ói

soutastecn lla kt€ré jsou na stave.išti usk|adnény Z loholo dúVod! se zhotovte| zavaz!]e lzavrt a

nasvé nákady ldrŽoval V patnost poiiŠtén] proti Všem r]zlkŮm ztrátám nebo poŠkozenjm d|a a 1o

jménem svý'n' ]ménenr ob]ednate e a všeclr s!bdodavate Ů. a to do data dokonÓeni dia a ]elro Úspéš..Áho

pr"ou"i"tjuonut" Ó]do lkonč€nitéio smlouvy cokoLi nastane dřive' Dok|ady k prokázánidostaie.ieho

pojiŠiění]e pov nen piedk|ádat, kdykolivie k tonru objednate em Vyzván

Zhotovte odpovídá a rl]či od doby prevzeti slaven šiě aŽ do p|oloko]árni|ro piedáni a pievzeti di|a

objednaietem za bezpeÓnost tietich osob dotčených provozem pi Výstavbě Zholo!léL přeb!rá

od;ovědnost V p|ném íozsah! za dodÍŽová.í piedpisŮ o bezpéčnost práce a ochrany zdravi př plác d €

záiona č 3o9i20o6 sb', Ve znéní pozdě]šich piedpsŮ' proVáděcích plávnich předpisŮ so!Vse]icich

no|em prot]poŽárnich opatřeni a zachován1 poiádk! na staven št.

ZholovleL odpovidá za Všechny škody ktelé z]ého v]ny Vzn]kno! př plnéni předrnět! d]a n€bo

v souvis]ostis nlm objednaié] nebo tietim osobám' a]e povinen Vzn k|é Škody odstranii nebo nést nákady

na ]e]ch odstraněn ,

V přípa.]ě Že objednate| přev€de řádně zhotov€né a plevzaté dí]o na daši slb]eki ]€ zlrotovile povlnen

ve vziah! k tornulo dalšjmu slbiekt! p n t veŠk€ré záVazky, které pro ně] z této sm|ouvy vyp ýVaii, ze]nréna

záVazky týkaiici se záíuóni doby' záruky na ]akost a up ainění a odsÍaněni Vad dl|a

6, Cena díIa, platební a fakturační podmínky

c€kovácenazazhotovenidiasedohodousÍ]|LrVnichstransianovijakocenasm]uvníaneVýŠe
plipustná' pevná po ce]o! dob! zhotovenídia a bude dána cenovoL] nabidkou zhotovrtee,

DPH blde !patněna V so!ad! se zákonem Č 235/2004 sb o dani z pr]dané hodnoty Vé z.en

pozdě]šich predpsů

sm lvnístrany se dohod|y Že zhotovte|bLrde objednaleli Vystavovat daňové dok]ady za provedene prace

a dodávky pod|e ob]emu skLrlečné provedených pracia dodáVek. objednate bLrde hradl daňove dokady

prŮběžně V záVis ost na objemu provedených píá.í:

Zhotovlte odpovidá za ÚpLnosl speciíikacé praci př] ocenénl ce é slavby v rozsah! převzaté dok!mentace

a tato speciÍikáce ]e urÓena na zákLadě nablí]kových cen ]ednot Vých stavebniclr ob]ekti] a pr.vÓz.].h

souboíú ze kterých se skládá dio a kleré jsou L]V€deny V harnronogranru zpracovaném zlrotovte eÍr. kteÍy

]é úplný a závazný Vcené dila ]so! ]Ž zahÍnLrty a promitnlty VeŠke|é nák]ady. ktéré zholovte

V solv sLosl s touto smlouvou a je]lr. p něnjm Vznlk]y nebo vzn knou a bez kteíých by dio n€byo ilnkÓni
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nebo nedosahovao požadované kva tr 1] Že \4iŠe lvedenou ne]Vyšši priplsinou ceno! jso! u|r'azeny
všechny Výkony a dodáVky Žho1ov]te e. které ]sou nezbýné ke zhotoveni kompetně dokončeneho a
komp etně Uživate ného stavebnílro dila

ob]ednate se zavazlje uhradt zhotoviiei cen! di]a na zákadě daňového dok|adu (dá|e ]en ''iaKluÍa ]Vystaveneho zhotov]te em a to převodnim pilkazem na Účel Žlro1ovite e lvedený na fakt!ře,

Faktura blde z|roiov]teem vyslavována řádně a Včas za provedené práce a dodáVky po.]|e ob]em!
skutečně p|ovedených praci a dodáVek' Faktura bLrde Žhotovtelem doručena na podatenu V sore
ob]ednate e ne]pÓzdě] do,l5'kaendářn]hodnenrěsícenás|eduiicihopoměslc,vekterémdoš]okpnění
piedmětu sm|oLvy tak aby by|y spněny zákonné lhŮly dle zákona č 235/2Oo4 sb,. o dan zpidané
lrodnÓiy' Ve zněni pozdě]š]clr piedpsů Př]olro! Íakturace bude soups plovedených siavebnlc|l plac]
zasedované obdobi (z]lŠťovaci protoko)a soups provedený.h praci a dodávek .]e nabldKoV€no
po oŽkovélro rozpočtt]. potvrzený technickýnr dozor€m V připadě těŽeni secl]mentů b!do! při|ohou raKury
také dok|ady o |ikvidac sed ment! V odpovidaiícim mnoŽstvl a geodetcké zaměřeni potvzrr]ici odtéženi
takturcVanélro č Vétšího mnoŽstvlsedirnentu FaktuÍabudeoznačenaeVdenčnlmčíslenrsmouvyodio,
náŽVenr a Čis€m siavby objednate|€ Vsouad! s Úda]] uvedenými vtéto smouvě' Beztěchto Údaiů
neb!do! raki!ry proplaceny.

sp]atnost iaktury Vystavené zhotovle em ]e iiicei dnÚ od data pÍokazate ného dor!čenlÍakt!ry obiednate i

FaktL]ra musi obsahovat VeŠkéré ná eŽtost d e předpsů o ÚČetnictvia d e daňových předpsů (s 28 odsi 2
zákÓna. 235i2aa1sb' o dan z přdané hodnoly veznění pozdě]šich piedpsů). V piipadě Že faktura
neblde obsahovat polřebné ná|eŽtost nebo bude obsahovai chybné Č neÚpné Údaje je objednale|
opravněn ] Vrátt zhotovte k opravě č dopnéni Vrácení fakt!rý fir!si bylt provedéno do data jeji
sp atnost Po vráceni 

'aklury 
nové č opravené poČíná běŽet noVá |hÚta sp atnost]'

Zhotov]te nebude ob]ednate ern poskytnlla Žádná zá oha

objednate ié opráVnén pozastaVt Či jednostían.ě započlst píot] pohledáVkám zlrotoVitee kte|o!Ko
z p a1eb z dŮVodL] (])neopravených Vad a nedodělků. (2)opráVnéných ná'okŮ vznesených iieiím strananr
Vsouvisostsnep|něnir'rpovnnosiízhotovteem'(3)škodyzpůsobenéobjednate.(4)zie]mosti.Žedio
neb!de dokončeno ve stanovené hůié aŽe nézap]acená Částka ]e piměřená k poknli škodvznk|ýchV
dŮsedk! zpoŽdéni/prod eni s dokonČeninr dia' (5) opakovaného nep|něni ze sirany zhotoviee a
nepost!povénl V sou|ad! s prcvádéiinr doklm€nty' (6) v případě Vad a nedodě|kŮ Uvedených V proloKo e
o piedáni a pievzetídia nebo (7) V připadě exsience ]akýchko V ÓpréVněných íinanČních č jiných nárokú
ob]ednatee VŮč zhotovite|. Zhotovt€ neniopráVnén Žapočísi Žádno! svou polredáVku prol poh]edáVce
ob]ednatee z léio sm o!Vy.

zhotovte je povnen L]hÍad]t ob]ednate Veškeré popátky' sankce škodyavznikéVicenákadyŽdúVod!
nedodrŽeni podminek praVonrocných rozhodnuti nebo záVaŽnýclr vyjádiení oígánú státní sprar'j.
popřlpadě provede z tolro Vyp|ýVaiicidodatečné práce .a své nákady a svoLr odpovědnost

objedna1e|ie opráVněn prerušit pněni piedmětu smlo!Vy V piipadě nedostatk! ínanČnic|r prosti€dkŮ Př
přer!šeni praci ze stÉny objednate|e se provede inventaIzace rozpracovánosl ' z|rolovte dooŽi
rozprácovanost a tyto práce b!dou v léto Výši objednate]em uhÍazeny na zák|adě obo!Stranně
potvrz€ného protokoU' o dobl] přerušeni p|ací se prodot]ží húty k předénl dia ajeho lceených Čá5tí,
pokud nebLrde dohodnuio ]nak a to béz nroŽnost upatnění sankci a nárok! na náhradu škody Vúč

Zhotovte odpovídá za úp]nost sp€cíkace pra.i př ocenén] ce é stavby V Íozsahu převzaté dok!m€nlac€
cé|ková snr uvní cena zahrnlje V€škeré Výdaje potř€bné pro íea]zac dia a v piípadě Žé někieré prace
ne]so! Výsovně Vy]ádřeny textem někleíé z po|oŽek VýkazLr \^ifirěr' jso! Věcně a Íinančně obsazen} V

ocenéni ostatn]ch po oŽek.

Zhotovte so!hasi s p]atbo! DPH na Účet místně přls ušného fna.čního ÚřadL] V připadé. Že bude
V registru p|áiců DPH označen jako nespo|eh|ivý nebo bude poŽadovat úh|adu na jiný neŽ zveie]nény
ba lo'n 'ró' ' "|.|'e ' e

V piípadě díčího plněni blde postlpo!áno V so!ad! s s 2]odst 8 zákona Č. 235/2004 sb'' o Ua|
z prdané hodnoty' Ve zněnipozděišich předpsŮ'

6.14
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7' Bankovní záruka
Zhoiovte se zavazu]e posky'tnout ob]ednate bankovnizánrk]r za provedenidía iádně a vÓas. Zhotoviie

proh|ásiv zár!Ční siné ŽeuspokojiobjednateépodlezáruÓniIstnyveVýšinejméně5%s]edMnéceny
;ez DPH d|e č cena dila smoL]Vy o dl|o s p ainoslí 3 nrěsíce po terminu dokonÓeni djla d..láia
pro1okolámlhÓ piedáni a převzetl díLa' neprovede-|i dio iádně a Včas. Zhotovie předoŽi ob]ednatex

oig]ná]bankovnizáruky ne]pozdě] V den podpsu smlouvy o d lo'

Před up]atněnífir p]něnl z bankovni zárl]ky oznámi ob]ed.ate písemně zhotovtel Výš poŽadoÚneho

pIněni;e stlany b;nky Zhoiovie je povln€n doÍučil obiednat€ novo! zár!ční l sinu Ve znění shodném s

pťedchozí zár;čni |jsilno!. v pÚVodnl Výš bankovni zárlky VŽdy ne]pozděil sedm ka]endáinlch dn!

od ]ejiho Čerpání Bankovni zárl]ka bLrde uvo něna objednaie|em V den !p ynUti zárLrčni doby

Výstavcem bankovni zárlky nrusi bí banka. které Česká národní banka !dě a cenc] dle 14 7ák .
21í992Sb'obankách,Bankovnizár!kazaprovedenidjam!sibýtneodvo]atená'bezpodmínečná(bez
moŽnost námitek banky) se závazkem je]lVýp aty na pNni pisemno! výzv! ob]ednaté|e'

NepredoŽeni poŽadované bankovni zárlky vdaném terrnínu ]e povaŽováno za neposky1nlti iádne

so!č nnosi poliebné k L]zavien s.n|ouvy

8, změny díla, dodatečné práce

81. Cen! dia zementPolze:

a) odeÓie.im všech nákIadů na provedeni těch čás1] dila. ktelé obiednate naiid neprovádět á Všech

nákadůnaplovedeníléchpra.í kterézhoiovte prokazatelně nepoved. Náklady na neorovedené

práce budoL] zhotoviieIem odečteny z ceny dila ve Výšjsoučtu VeŠkeÚch odpovida]íclch oooŽek a

.ákadů nepÍovedenýclr podle poloŽkového rozpočtu nebo sm ouvy

b) ZapoČtenim veŠkerich nék]adů

dodatečných pracÍ provádét nad

nebo poIoŽkoVénr rozpo.t!j

na provede.ítéclr čáslí dila kiéré ob]ednate] narid formou

rárnec nrnoŽstvl nebo kva ty L]Vedené V pro]eklové dÓkUnrenlac

Nák ady na dodatečné práce b!dÓU zhotoVileLefir ÚčtoVány ob]ednate podIe odpovjdajících jednotkovych

poIoŽek a nák]adŮ dLe po]oŽkoVého iozpočt! nebo smLouVy a mnoŽstVi odsot]hIaseného ob]ďnatelem

Pok Lrd zhotov te lved V nabídkovém po oŽkovém |ozpoČtu Ň2né jed n otkové ce ny t] ste]ných po oŽe k

blde vŽdy pouŽlta ne]n ŽŠlnabídková cena V piipadě' Že k oceněn ] dodatečných p|aci mus i být použ iÓ

p".z"i xtl,.e *uv y 
"o*Že 

ny V nab idkovém po|oŽkovém lozpoČtL] po !Ž ]e zhotov]te V m istě a čase

obVyklé ]ednolkové ceny odso!hIasené objednaie ern

o jakéko doda1eČné pláci mlsj bí nrezi ob]ednate|em á zhotovlejem lzavřena sarnostatná pisemná

s;oL]Va tésp. dodatek ke sm oL]Vě) S dolrodnltim ceny a v ivu na t€rrnin piedáni día Zadání dodate.i€

práce musi bý1 řešeno v souadL] Se zákonenr Č' 137/2006 sb'' o Véie]ných zakázkách, ve znen

Zlro1oviie| an objednate nemúŽe Žádat zmén! ceny diLa ploto' Že s] dlo VyŽáda o ilné Ús i nebo ]ne

nákady neŽ by o snr uvnim stranami piedpok ádá.o Nástane.L Však zce a nr mÓládná nepředvidáté|na

olonost.lieradokonČenidíapodslalnéziěŽuje.anedohodnousesmuvnístlanyozvýŠenlc€.y
anebo V připadě sporLr o VýŠ ceny někieré dodateČné p|áce zhotovlé|práce provede za cenu VypÓčl."nÓ!

ob]ednateem s t]m Že se nrŮŽe nás edné domáhat dop atku L] solo!

Zhotov]ie] na sebe převza| nebezpéÓi změny oko|nosii Před lzavřenim snr|ou\ry 'zVáŽ 
pně

hospodářsko!' ekonomcko! faklickÓ! siil]ac á ie sj pně Vědom okonosii smoL]Vy ]akoŽ okolnos1,

kleÉ mohou po uzavieni iéio snroL]Vy nasiat Tuto smouvu neze V]eho prospěc|r ménl roz|]o.l.!I m

soldu V]akéko jejiČást '

ZjjsliIi z|rotovte V průběh! zhotovováni dia ]akéko]jv Vady pro]ektové dok!mentace. jakéko V ]iné částj

siavebnidokUmentace' popijpadě nevhodnostjnýih podkIadŮ nebo pokynů ob]ednate|e ]e Povinen n. ne

objednalele upozorn t. jnak odpovídá za Škodu t m Vzn k o!

Neni ob]ednate| sclropen odstrant pÍokazatené Vady pÍojektu do patnácl dnů ode dne oz.am...i

zhotov téL;m sjednail se zh oiov te|em lr ů1! k jejich odstra nén i Po lulo dobu se pozaslavu]e zlrotov te ÓÝa

tnúta pro pIněnlzávazku' vyp|ýVajíciz této smlouvy azhotovteLneniVprodenl oobapněnizholovteéá

86
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teímin dokončeni dl|a bL]de prodo!žen o dobt] o kterou bLrdou odsilaňovány Vady V pro]ektové

9' vady díla a záruky za jakost
91' Zhotov te poskytu]e na ce é d l|o zá u k! za iakosl V dé]c€ 60 més icŮ (dá|e ie n 

'ŽárLrčn 
i doba') kte rá poČiná

běžei dnem piedáni a převzeti kompetního a řádně dokonÓe.ého di]a kleré ]e zbaveno Všech Vad a

nedodě|kú' Po dobu bělr! záruč.i doby odpovidá zhotov]tel Ža Vady' kteíé ob]ednaie zjst a kLe é V.as

9 2 Dio má va{jy. pokud neodpovldá svou kva ]tou č] rozsalrem podmlnkám stanovenýrn V této sm Ó!Vě nébÓ

poŽádavkúm p atných právnich pledp sů a norem. Podminko! iádnélro piedáni předmět! dia ]e ] předánl

dokladŮ o provedeni Veškerých zko!šek piedepsaných zv|áštnirn piedpsy, norínat.. prgektovou

doklmentac] Ó touto s.nolvou' stavebniho deniku a pro]eki! sklteČného p|ovedenl diLa zholovte€rn

9'3 Zhotovite] odpovídá za Vády ]eŽ nrá dio v době ]elro předéni Za vady di a. na něŽ se Vztalrlje zárlka za

]akost, pak odpovidá ŽhotÓv]te V rozsahu 1éto zár!ky za jakosi

g4 strany se dohod|y Že zlrotov le pře]imá zárlkLr za iakost dia' ij zhotovte přeiirné závazek

Že po sm uvenou záručni dobu pode odsi 9,1' lolroio čánkLr obchodních podminek Ód řádného

plÓtokoárnílro piedán] dí|a zhoiov]te em ob]ednate bude di]o zpusob é pío úÓe|y spécfkované Ve

stavebním povoIení a ko]aL]dačnlm soLrh]asu a Že s zachová sm]uvené Vas|nost] a ]akost V souladu s

prÓjektovou doklmentácl' lj provedeni p|aci na dle a VeškeÍý nraieiá V prvni třidě a do oŽený atestem a

Že dio bude mit v astnosiL stanovené V p|ojektové dok!mentac VČeině ieijclr změn a dop ňkŮ' V nornrách a

předpisech' které se na provedeni dia Vztah!]i'

9,5 U čésI] .]iá Č teclrnoLogji. kde Výrobce stanov zár!k! za ]akost po dobu ]nou neŽ je UVeden.

V piedchozim odstavc' pLati takto VýrÓbc Óásti di|a č ieclrnoLogil poskÉnltá záÍuka za iakost po dob!

stanovenou těm]to Výrobc] ne]méně Však doba 24 měsícL

9,6 ZáíuČnl doba poČiná béŽet od iádného zhoioveni dila a řádného protoko árniho předánl dll2 zhotovte em

obiednate. Tento odstavec pni záÍoveň Í!nkci záručniho IstLr pÓlvrzljicilro zár!ku za jakost pievzaio!

zhotovteenr PInění zhotovlee která VykazL]]i V době provádění dí]a nedoslatky ]e zlrotovle| pov|nen

nahradil bezvadnýn p]něnjnr Pro posouzenl kva ty práce zhotoviele a kva ty dia,sou povaŽovana za

závazná a za so!část této smoL]Vy Veškeiá usianoveni noíem a iechnických podminek Výrob.t] máterá Ů

pouŽitých př zhotovováni di a, di o blde provedeno v prvoliídni kva itě a ]akosii' Dio č část día vadně

provedené zhotov te o.]sÍani bezodk adné j nak můŽe být provedeno ]ejich odstranéni objednatelem na

nékady zhotovite ej nou tietiosoboLr'

g.7 Pokud bldou objednateem zištény Vady po předáni díLa oznánri ]e písemně zhotovteL a ten ie pov nen

do 15 ka|endáin]ch dnů od obdržení tolroto oznáÍreni se pisemně Vy]ádit. zda Vad! lznáVá Č nko V.

Pokud se ve s]ednané hŮtě zhotovie| nevy]ádii rná seza to. Že rek]amac LrznáVá Vady dia odsiraní

Žlrotovle| bezplatně V dohodnuté ]hŮiě' n€jpozdě] VŠak do třcet dnŮ od obdrŽení oznéméní PokL]d tato

lhúta neodpoVidá nulnýnr technologickým postupúm pn odsiraňoVánl Vad, ie povinen 7ho1oVitél ýad!

odstrant Ve |hůtě odpovidající přís|uŠným techn ckýrn post!půrn. LhŮta musi být dohodnL]ta lak' aby

nezmai a dalši pijpad|é práce či Úkony, nebo í!nkcl dia

9,8 V připadě, Že sé jedná o Vadu typu haváre ]e zhotovtel povinen z€poÓit s odstíaňoVánirn vady

néprod eně (nejpozděj do 24 lrod n)lak aby nedocháze|o ke Vznik! da Ších škod

9 9 strany se dohod y, Že

a) záíUčni doba začiná běŽei oC] řádného zhotoven] diLa tj iádného prolokojárniho předáni .li|a

z|rotovte|ern objednate bezvad a nedoděků;

b) záručni doba neběŽí po dobt]. po kléroLr obiednate nenrŮŽe !Žívat dlo pro jeho Vady a nedodě|ky

z 'dL po /é o I e'óné

9 1o ZhotovteL neodpovidá za vady kleÍé maji půVod V L]Živáni piedmět! díLa v lozporu s účeern. p|o kl€ry by

VyprojektoVán

91l Pokud zholoviie| neodstrani drobné Vady a nedoděky V dohodnLrtých leímin€ch. je ob]ednate opÍáV.én

ob]ednat odslÍanění těchto Vad a nedodě|kÚ u ]ného dodavatee a zhotoviie ie povinen tyto náklady

ll



uhÍadjt Zaplacení nák|adL] ]jnénr! dodavate|i Óbjednate€ nezbav!]e z|rotovile|e povnnosi zapat]t

objednate veškeré da Šíškody. kteíé mu Vzn k y V solvs ost s prod enim zhotovLle|e'

912 V případě Že zhotov]te odstran!]e Vaoy a nedoděky' je povnen píoved€nou opravu obj'A.]mte rádně

př;dat V piipadě. Že ob]ednatel blde souhlaslt s tim Že Vady a nedodě]ky jso! řádně odstraněnv vyda

zhotovile]] Potvrzeni o odstranění Vad a nedodě|kŮ' Na provedeno! opravu vady poskvtne zhÓlov1e

záruk! Ve srejné dé]ce]ako V odst' 9 1 toholo Článk! obchodních podminek. tj 60 měsíců'

9 ]. 7nolo' p. ' ')|d'oó oooÍze' oo/.-|

d e projek1oýé dokurnentace o vad! di|a se led.a V p |pade zepr Iontroln r. zaméÍen d a (s1avby)pro

potiebi piejímky día nebo uděení kolaudaóního souhlasu blde z]]štěno Že zholovité] Wlý.enot]

"".tn"kou 
r.,"n" nedodrŽel Vlakovém piipadě je zhotovjtelpovinen !hradii objednate Veškeré nákadý

souviseilci s výkupy takto zastavěných pozemkÚ a veškeré da ší nákLady souviseilci s odstEněnlm teto

Vady ]áioŽ p;ípadné Škody. kleré obiednaie| nebo třetim osobám timio Vzn knoU

10. Dodací podmínky

1o'1' Zhotovte je povinen vést slavebni deník V rozsahu vyh ášky č,499/2006 sb' o doklménla.L s6veo.
' 

"","e"r ;ozděišich předp]sŮ, ]eij PiíLohy Č 9 NáeŽlosii a způSob Vedeni s1aveb.iho dďikt]'

Do stavebniho denik! se zap sU]! vŠechny siuteonost Íozhodné pro p|nénl sm ouvy V piipádě Že budo!

ři*u'u .,". dia rea zovány formol] slbdodavaiélů ie Žhotoviie povinen o jeijch rozsahU á době ifuánl

;den ]e]ich zahájení provést zápis do slavebn]ho deniku Jeho so!Částí bLrde Lrvedénl nazv! a

denlíikaČních Údajú subdodavatee rnnoŽs1ví zÚČastněných pÍacovnik! Subdodavatee a iyp nasazené

1o2VedénistavebnihodeníkukonÓ]dnemkterýnrzholovileodslran]Veškelévadyanedoděkyd€soupsLr
Vadanedodělků'stavebn]denlkbloek{jspozcnastavbébudepo!ŽtdeniksperfÓ|aciasamo
propisoVatéLnýnr sty,

10'3' V pijpadě' Že osÓba oprávněná provádét zápjs do stavebnjlro denjk! neso!h así s provedeným

záznamemdrllrésmLrVnístrany.]epovnnapř]Poi1kzáznamL]dopětjpracovnlchdůmsVéVyjádien]
VopaČném piipadě se má za to Že s obsahem záznamu solhasl Žádný záps Ve stavebnirn denjku

nesmibýt chápán jako zÍněná u]ednán] obsaŽený.h Vtéto sm]ot]Vě

104, ob]ednale| má píáVo kdykolj do stavebn|ho deníklr nahLíŽe| a obdrŽel zněho Čjtelné kope, Dáe má

ob]ednate práVo do stavebniho deníku provádét zápsy'

1o 5 objednateI bude koniro]ovat prováděni diá prosiřédnictvim svého téchnckého dozoru stavebnika (dá e téŽ

,ÍDs] kteým bude pro tl]to Stavb! !ÍČen ]elro zaměstna.ec'

106 V připadě Žé V pÍŮběhu rea zace diIa dojd€ ke zménárn Vpersonánim sLoŽenl TDs. zavázLr]e se

ob]ednate zhotoviele o léto skltečnost nÍormovat bez zbytečného prodlen .

1o 7 Technjcký dozoí b!dé v pÍŮběhu výstavby zejména sledovat' 2da práce ]soLr p|ováděny podLe pro]eklove

rlolumeniace stavby. de smLuvených podminek technckých nore.. a jlných práVnich předpsLr a

Vsou|adusrozhodnulímjveře]nopÍáVníchorgánů'Nazjištěnénedostatky!pozolnizaps€mvesIaVeDnm
deniku, piipadně je oznánri zhotovleLi doporl]čeným dopsem Zhotovte je povlnen unroŽnlt zéstt]pcúm

objednaleLe kontro ! vŠech čjnnostizhotovjtete souvisejících se zhotoVenirn d]La

1o'8 Tech. cký dozor bude vykonáván ob.asne

1o 9 Techn]cký dozor je opravnen VyÓaI zaméstnancůnr zhotoviie|e přikaz k pier!šeni praci. pokld odpovédný

zástt]pce zhotovitee není dosaŽitelný a ]e.l ohroŽena bezpeČnost prováděného día nebo hlozi ]né

záVaŽné hospodářské škody

1o 1o, Technický dozor bude organzovar Konáni kontÍoních dnů' ]e]chŽ čehost a termin blde fechnckým

dozolenr stanoven při predánístavenišlé a nás€dné d e potřeby,

1011Práceakonstrukce'kteréb!do!Vdašinrpostlp!zakrytyneboséstano!nepiistupným,]eob]ednate]
oprávněn provéiit a dát pisemný sol]h as s ]e]ch zakryl]m záp sem Ve siavebnirn denik! Toto prověienl

provede TDS nebo iinr pověiená osoba Zhotov]tel má povnnost ob]ednalele Vyzýval pros1iedn ctvir.

záplsůVes1avebnirí]denik!kekoniro|etěchtoPraclakonstrLrkcinrnr.ánětřpra.ovnidnypřédt]mneŽ
tato skuleč.oSt nastane Pokld po L]pynlti iéto doby obiediate kontro ! an záp]s neprÓVede ]e zhotovte|

po provedeni folodokumentace oprávněn lyio práce a konstrL]kce zaký a pÓkÍaÓovat V reállzac d]a

12



Pokld zhotovte neb!de ob]ednate|e o této skuteónost níomovat' mÚŽe ob]ednáte poŽadovai
dodatečno! konho ! zholovle|nese Všechny nák ady s tinrto spoiené

10'12' obiednalel má práVo zúČastňovat se prostied.ictv]m TDS Všech konircl zkoušek a testú prováděných
zhotovteern a firá rovněŽ p|éVo pizvat knrm odpovědné zaměsinance budoucilro provozovate e dia'
Vpřipadé opakované kontroy zkoLršky nebo iest! zdŮlodŮ které leŽl na stíaně zholovte|e hradi
nák ady na jej ch opakováni zhotov le|

10'13Zhotovte]€povnenvyzvatob]ednaieerespektveTDSVČaskúóastnakonÍo]áchVšechcasIslarb/
respektVe jednotivých stavebních objektŮ nebo provoznicb souborů nrez zhotoviie]em ajeho dodavat€|i
ob]ednate, respektve TDS může přponrinkovat prŮběh Či Výs|€dky takovýchto kontÍo| formo! pokynl]
zhotovite Ve slaVebním deniku a zholovile je pov nen na Žák|adě těchto pokynú ziednat náprav!

10 14 Zhotovte ]e povinen Vy.ozumět obiednatee' resp TDs nejméně pět pracovnich dnů pied€m o lelm necň
kontro Zhoiovile je povinen zajistit odsiraněn] Vytčených vad do deseii pracovnich dnú ode dne LrkonČeni
piedmétnýcir kontrÓ . pokld to ]e techn cky moŽné Za vadu ktero! ]e třeba odslranit se považlje taktéŽ
neschvá ené odchý|eni se Ód plo]ektové dok!mentace'

1015. V piipadě spor! hod.ocení jakosti a kva]iiy piedměl! d]a nebo jeho Óásti který bLrde nritza následek. Že
mez smLuvnim stranam nedojde kdohÓdě pilzve objednate specia lstu V oboru nebo soudniho zna .e
Vzn k|é nákady ponése strana. která spoI proh|a]e

1 0. ] 6 Zlr otovite ga rantuje Že Veškeré dodané Věc rnohou být pieved eny n a obied nate e bez práv třeticlr osob
Zhotovjte osvobozu]e objed.aie]e od př]padných nároků tietich osob na pruniVýZVL]

10,17 Zhotovte Vyznači do lřech vyholoveni proiektové dokumentace stavby znrény prac proredene
pr rea zac dia Dok!mentac uprav€no! de skltečného provedenl piedá objednate|] né]pozdě]i
př ]ednáni o předén] a pievzell přednrét! dia Zlrotovie se zavaa]e na slavbě prŮběŽně dop|ňoval
do|lmentac sklteč.ého proýede.l di]a zejména zaměřen] skltečnóho slavu provedeni praci a dodávek.
klelé bldoU př dašim postupt] iíVa|e zakryty nebo se stanou nepiist!pnými Dok]rmentace skuteČného
provedeni stavby bude spňovatnáeŽtost Piiohyč 7 k vyh|ášce č,499/2006 sb' Vezněni pozdějŠích

11 ' Provádění díIa a subdodavatelský systém

,]1 1 Zhotovle je pov]nen plÓVést dio za podnrinek siednáných V této smo{rvě, na svou odpovědnosi a
Ve siednan.á době

112

113

114

115

116' Nerespektováni pisemných poŽadavků TDs týka]icich se kva ity a bezp€Čnost dia, mlze b',i
pro objednate € dŮVodern k pier!šeni pracl č ceé stavby, včetně zastaveni pateb zhotovite ' V piipadě
nerespektováni pokynŮ k zastaven] nese zhotovite| odpovědnost za veškeÉ vznké škody Takto

zhotovte Se zavaz!]e VprŮbéhu ýýsIavby día peČ Vě ÍotolraÍicky dokunrentovat Veškeré konstrukce'
které budo! v průběh! VýstaVby skryty nebo zakryty a tato fotodokL]nreniace blde ! oŽena na cD a slane
se so!Části dok!mentace skL]t€čného provedeni dila ste]ně budou zdokumentovány přísiupové cesty a
kornun kace, Dá|e bL]de zhotov]te poiizovat íotodokumentaci po ceo! dÓbL] reaizace dla á LuLo se
zavazuie předat ob]ednate iso!časné s piedáním dja

Zhotovte V p né mlře odpovidá za ochranL] zdravl osob v prostoU staven šlě a zabezpeČl]ejclr vybav€ni
ochránným pracovnim pomŮckami. Dále se Zhotovlel zavazlie dodrŽÓVat hyg]en cké předp sy zhotovite|

ie povnen při prováděnisiavby dodrŽovat předpisy týkaiicise bezpeÓnosti práce z€]nréna naiizeniV|ády
Č 591/2006 sb . o b ŽŠlch rn ninrá|nlch poŽadavc clr na bezpeČnost a oclrranu zdravi pi préc na

VeŠkeré odborné práce musi VykonáVat zaměstnanc zhotovjtee majici piis !šnou kVa]ifikac' DokIad
o pilslušné kva íkacjzarněs1nancŮ ]e z|rotovte na poŽádání obiednate|e pov nen do|oŽt

zhoiov]ie ]e povnen pii rea]zac dia dodrŽovat VeŠkeré patné noímy a bezpečnos1ni piedp]sy Veškeré
zákony a je]ich prováděcíVy|r áŠky které se týka]ijelro Ónnost' Pok!d por!šenim iěchto piedpisú Vzn kne
jakákotiv škoda' nese VeŠkeré Vzn klé nák|ady zhotoÝte, Zhotovte ]e pov nen zajist]i dílo prot krádeŽ a
proti Vznjku požáru kte ý by m oh Vzn knout ]e lro Č n ností,
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pier!šené nebo zastavené práce nefiraji v v na povinnost zhotovle|e dodrŽet temrín dokončeni di]a
d e 1éio smlouvy

11 7 Zlrotoviié| ]e pov nen V prÚběhu prací před oŽ]t ob]ednate] k posoL]zení náv|hy Úprav postupú o 9a. za.e
výslavby. které Vyp ynou z od šnýclr podfirlnek .ealizace di]a ze]m.ána při Vzniku oko nosti které zadáVaci
dokumeniace nepředpok|ádaIa

11.8 ob]ednatel s Vyhraz!]]e pÍáVo odsou|rast kaŽdélro piipadného subdodavatee' obsalrem navrhu lrlde
specifikacé pÍaci dodávek a s|uŽeb kte|é ]soLr piedmětem subdodávky piesná speciÍika.e slav€bnich
objeklů Ói i€jch di]čích Óásti .ebo provozniclr solborů s Uvedenim věcného ÍnanČniho ob]eml] prac
Včetné VyČisení procentuá niho podiu k cekové ceně dia soLrČasně zholovite] prokáŽe odbornoLr
zpŮsobiost vŠech s!bdodavaie ů lvedenim něko ka ] m provedených staveb č dodáVek odpovidaii.iclr
clrarakterem a íozsahem svěiené subdodávce V připadě porušeni tohoio ustanoveni neni objednate
povnen lhradl práce provedené slbdodavateem' SchVáeni objednatee podé|rá kaŽdá změna Ve
strukt!ře a podlu praciiednot vých s!bdodavate Ů oproi před oŽené nabldce zlrotovtee na zákadě které
b/a UŽa,iena tJ|o smo!\a Bez piedchoziho obdrŽeni sol]h asl] objednatee nesmi zhotovie takovo!
zrnén! Íea izovat

1]'9' V případě Že zhotovite p|okázá píostředn ctvim s!bdodavatee spnění kvaifkace V rámc podánl
nabídky na Veie]no! zakázkÚ na Íea zac S1avby. změna tohoto subdodavate e v ránrc p néni piedmélu
ýeř7ft zakázky neni priplstná Zlrolovte ie opÍáVněn změnit Subdodavatee pÍostřednlclv]m kterého
zlrotovte prokazova VzadáVacim rizenikva|iíikac polze V případě. Že po uzavřenisnr|ouv)'

. subdodávale piestane sp ňovat kva i|kac jéjímŽ prÓslřednctvím zhotovte V zadáVacím rizení.

. VŮČisubdodavate| byo zaháieno nsovenČni iizeni'

. subdodavale pieíuš nebo ukonč sv.Ucnnost
,T,] 10 Nastané"]j nékteÍá ze skuteČnosti lvedených vodst 11 9 loho1o čánku obclrodn clr podfirinek' ]e

z|rolovite| pov nen ob]ednale e pÍokazate|ně pisemně lvědomlt do pé1i pracovnich dnů po je]ch z] štěni
souČasně ]e zholovte povinen do pět pracovnich dnů od Žjš1ěniněkteré z nastaých skutečnosií piec] oŽ t
ob]édnaie|i potřebné dok!m€nty prokazL]]ícisp něnikva Íkace jným subdodaVaie|em'

11 11 sm|uvnlslrany výsovně Vy|UČuji aplikac s 2591 občanského zákoniku, přčemŽ Vpiípadě. Že ob]ednate
.eposkytne potiebno! soL]činnost ]e VŽdy pov nen za]stt náhradni p něni. odsto!pit od sm oUVy můŽe
zhotovle|ien V piipadě. kdy pro neč nnost objednat€ e neze an] přes VýzVu a posk',tnuti pi nréiené hŮty
k poskytnutiso!č nnostiprovádět d]o VŮbec'

12. Předání dÍIa
12,1 z|a1aýÍ1e ie povinen písemně oŽnámi1 obiednale|i ne]pozdě] sedm pracovnlch dnů pied termínem

dokončenl de .' Daba p]nění dlla kdy bude dio přprav€no k předáni' obiednaté je pak povnen
nejpozdéj do pět dnŮ od terminU oznámeného zholovie|em svo at předávacía pie]imaci říze.

12 2, Zhoiovitelie pov nen předai piedmět dla a do oŽ t L.] pie]írnacilro iíŽeni dok]ady o pouŽinýcb mater á ech á
dodáVkách vČetně aiestŮ s prohlášenínr. Žé Veškeré pÍáce pÍoved| d]e p|ojektové dokumentac€ a
d e pripadných schvá enýclr zrněn, Žadávaci.h podminek Veie]né Žakázky a v sou|adu se svo! nabidkou
Veřej.é zakázky Dáe je zhotovle povnen pledož]t VeŠkeré dokady nulné k Vydáni piipadného

a) projekioVá dokL]meniace sé zakresIenim Všech změn pod e sk!ieČného staVu proVedený.h prací
V počlu Vyhotovení 3 x lišlěné a 1 x digitá níVe Íornrát! PDF'

b) geodeiické za měřen l skutečnéh o stav! rea zovaného dia v poč1! Vyhotovéni2 x V grafckém a 1 x
v d giiá nim tvar!.

c) géometrické p ány odsÓuh|asené katas1rá|nínr Úřad€m pro Účey ma]etkoprávnlho Vypoiádáni
s majite ] dotčených pozemki] a pro zrizeni Věcných břemen eventuá né píáva stávby V počtl]
vylroloven 6 x,

d) proh|ášeni zhotovite|é Ó ]akosij a komp|etnost ce ého d] a.

e) knllru kontro a zkoušék Óbsahu]iciVýs|edky zápsy a dokady o zdámérn provedenlVšech
piedepsaných zko!šek dé kÓniÍo|niho aŽk!šebního p án!.



í] kn]hu dodateÓnýclr praci dodávek a s !Žeb odpočtů a změn.

g) dok ad o VytýČeni stavby oplávněným geodetenr'

h) dok]ady o převzeti pozemkú dotČených stavbou jejich maite nebo !Ž Vate

i) dok]ady o vytýČeni stavbou dotčených podzemnlch siti,

i) dok|ady o zpě1nénr pievzeti stavbou dotčených inŽenýÍských sítíod piíslušných V aslnlkú Či správcŮ

k) orginá|staVebnlchdeníkŮ

L) dok|ady o kV dac odpadů V sou|adu s p|ainým piedpisy

m) revzníŽpÍávy'

12 3. o pÍuběh! přejimaciho řizeni poildl ob]ednate záps. Ve kterérn se nr rno iné uvede solpis Vad a
nedoděLků pokt]d ie díoobsahlie s teÍminem ie]iclr odstraně.l Pok!dob]ednateldíoodmtapreýzt]e
pov nen UVést do protoko ! svoje důVody

124 Di o je poýaŽaýárc za dokončené po lkončeníVšech p|acia čnnostiV rozsah! Ó|á.kL] Pledněť dlla této
smo!V) polud ]so! ![o.čenJ řád.ě a Včas a pokld zhotovte předal ob]ednate ze]ména dokady
lv€dené V odst, 12 2 tohoio č ánk! obchodnich podminek

]2,5' ob]ednaie| ]e opráVněn převzíi pol]ze dio které byo V rozsahu télo srnouvy iádně spLněno, Včetně
dokL3dŮ o zko!škách' rněieni a proj'"kloVé dokumeniace skuteČnélro plovedení StaVby a prokázáni spLnění
Činnosti defrnovaných V č á nku 'Piedměť dlla' této sm|ouvy

]2 6. V připadě poŽadavku objednaie e na piedčasné LrŽlVání díá. případně ]eho část, s]edná objedna1e
podmínky se zhotovité]ém pisemno! ior.noL] a V dostatečném pledst h!

127 PřeýzeÍi dÍ|a po|ze pro Úče|y Vydá.i ko audačniho soulr|asu budé provedeno stranamipouze vpripadě Že
o to poŽadá ]edná sm !!ni stra.a drl]hou smLuvnl sÍanL a Že přís|!Šný spíáVni orgán budé VyŽadovat
před zalráienim iizeni o Vydáni ko|audačnlho sollr as! př€Vzeti dla ob]ednate]€m a dio neblde řádné
provedeno avŠák bLde pÍovedené do lakové nrlly. Že toto provedenl bude vyhovovat pro ÚÓely říŽenío
Vydánj koaldačniho solhasu Zápis o 1akovémlo ptevzeil po!Že pro účely koaudace bude zřeteně
oŽnaČen ]ako pievzeii pouze pro Úóey ko]audace a pops Vad a nedoděků blde v lomio piipadě pouze
orentačni' Po řádnénr píovedení dia blde nás edovat převzeil dl]a, tak iák ie to předpok ádáno v létÓ

]28 Zirotovle pied]oŽi ob]ednate seznam sLrbdodavate|ú pod|es ]47a odst 4aodst 5 zákona č.]37/2006
eb'o'ejé||] |/e|eIi 'p' ě. po'dé:' p:eop.'Ú

12'9' Komp etně provedený piedmě1día iso! ÓpréVněniŽa obi€dnatee převzit stat!1ámiorgány iej.h zástLrpcl
a osoby lvedené V této sm olvě o di|o. za zhotov]te]€ jso! opráVněni komp etně prcvedené dio předat
statltárn] orgány iei ch zást!pc. osoby Uvede.é V télo sm olvě o dio a stavbyvedouci,

13, Smluvní pokuty
13'1' Zhotovte se zaýaz|)e zapalt objednateismuvni pokut! samostatně za kaŽdo! Vad! č nedodéek

Ve Výš 0'5%zcekovécenydi|abezDPHpodeČánkÚ Cena dila, platebnía faktu.ačni podnjnky'této
sm oL]!^/ za kaŽdý den prod ení' op|otipisemné VýzVé obiednatee v piipadě Že nesp nlterminy odstraněnl
Vad a nedodělkú s]ednané V záp se o převzeií

13'2' V případě nespL|ěni iérmin! dokončení dila' Č dí|čího teminL] dokončení stavební část dí]a d]€ čánk!
,Daba plnění cli!a..|é|a sm|ouvy je zlrotovite] povnen zapatt obiednate smlvní pokll! Ve Výšj 0.5 %

zcekové ceny dia bez DPH pode .|ánku 'Cena dÍla. platebn| a faktÚračni podnlnky" této smolvy za
kaŽdý den prod]ení

133 V připadě nedodrŽeni C]ohodnL]tého iermnu pro ocrstr:nen ,ad e| a.iovany(h ý zarucn] dobé zapati
zhotovtel obiednate|i smLuVni pokll! Ve Výš 0,5% Ž celkové ceny dja béz DPH pod e ó]ánku ,cé,a .]i/á,
platebni a fakturačn| padml'ky"léto sm|ouvy za kaŽdý den prod eni s odstraněnim Vad
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134 Za porušeni povnnosii m|čen|ivosii pod|e čánkLr ''PoýD,osť n!čenlivosÍi a achrana infa.nac| těchta
obchod| ich podm ine k je zhotov te povinen za p at]t objed nat€ sm|uvn i pokutLr Ve Výš 1 0 000 . Kč' á to za
káŽdý jednotiÚ případ por!šeni pov nnost

135 Při po|Lršeni pov]nnosi zhotoviiee s]ednané Vodst 11.8 čánk! 11' těchto obchodníclr podnrín€k ie
obied nate o práVněn Vyúčtovat zhotov te sm lvn i pok !t! Ve \4iši 1 0 000, KČ zá káŽdé porLršen i'

13'6 Pii por!šenj povinnosi zhoiovte|e de s 147a odst' 5 zákona Č'137/2006 sb', o Veřejných zakázkách,
Vezněni pozděiších predpsů, siednané vodst' 11,8 Čánk! 11' těchto obchodnich podfirinek, j€

ob]ednate oprávněn vyÚčtoval zhotovjteisnr]uvni pokui! Ve Výšj 10000' Kč za kaŽdý započatý den

13'7' ob]ednate ie opráVněn vyÚčtovat zhotovte a zhoiovie je povnen zap alit sm L]VnÍ pokll! Ve Výš
10 000.. KČ Ža kaŽdé opákované por!Šéni ostátnich povinnosti zhotoviee s]ednaných Ve sm|o!Vě. na

které by písemno! fo|mo! upozorněn

138 srn lvní pokuty s]ednané toLrto sm|ouvou zapaii povnná siEna nezáVis|e na zavněni a na tom' zda a

ViakéVýš vzn kne dluhé straně škoda ktero! ze Vymáhai samostatně' sm uvnípokuly se nezapočitáVají
ná náhrad! Vzniké škody Všech.y Výše lvedené sm lvní pokuty isou spatné do desei dnŮ od doruČe.i
ýýzýy kzapacenÍ (sankónlho dokadu) Smlvni poklly lze uloŽit opakovaně za kaŽdý ]édnotlýi piipad
porUšenipoVinnost '

139 B!de] ze strany zhotovlee porušena právnípovnnost' která ]e slanovena práVnlmi piedpsy nebo toLrto

snr|ouvou a objednate učni nebo opomeie Lrčinii VdŮsedk! por!šení takové povinnost následné
ó]nnost] Vje]clrŽ důs edku bUde sankclonován ze shany oÍgánů Veie]né spráVy ie zhotovte povinen tLrto

čéstku ]ako vzn k|ou škodL] objednale nahrad 1

13'10 ob]ednate je opráVněn ]ednostranně zapoČist sVé náÍoky na zapaceni sm L.]vni poklty VůČi náÍokŮm
zhotov]te € na ÚhradU ceny dia,

14. odstoupení od smIouvy
]4'1' ob]ednale je opÍáVněn odsloupit od této sm|ouvy:

a) v případě Že prob]há irrso]Venčnlřizenipíotinrajetk! zhotovtee V němŽ by o Vrydáno rozhodnull
o úpadku nebo nsovenČnl náVíh by|zanritnul píolo. Že majelek zhotovtee népÓstač!]e k úhradě
nák|adú inso venČnilro iizenl nebo by| konkuÉ zr!šen proio. Že majetek zhotovite|e by|zcela
nepoStaČUiicii

b) v přípádě podsla1ného po|Lršenitéto sm]ouvy zholovte em zejména V případě:

. prodlenis ládnýmzholovenim di|a podob!deŠ] neŽticetdnů

. prodlenis iádným prÓloko|árnim předánlrn día dešínr neŽ lřcet dnu'

. neoprávněného zastaveničipieruŠenipÍaclna die na dobu dé ši néŽ paináct dnŮ V rozporLr s iouto
snrlouvou,

. porušeni sm lvní pov nnost d e této sm oL]Vy kteíé nebude odstraněno an V dodalečne pr méié.e
hútě Čt|náct dnŮ

. kdy zhotovte vyuŽi|k plněnl předrnětu této sm|o!Vy sL]bdodavalé e V ro2pÓr! s nabídkou
zhotoviie e V rámcizadávaciho iizenl na Veie]nou za|ázku nebo bez piedchozilro písemné|ro

soLhlas! objednatee,

. V iiném tolto sm]ouvou Výs ovně upraveném přlpadě'

142 ob]ednate ]eopráVněnodslouplodlétosmouvyVpiipadě kdy Vyjde na]evo Že zhotovte lved Vrárnc
zadáVaciho ťlzenl Veiejné zakázky nepravd Vé čl zkres ené nfornrace' kterébyměyzřejmýV VnaVýběr

14.3' obiédnale ]e opráVněn pied Vydáninr Rozhodnuti o posky1nuti dotace akc kdykoiv zrušt a odstoupil
od sm o!Vy, a to pro připad, Že dotace nebLrde obiednate i poskytnLrta a io bez moŽnost up atněni sankci
J "'oL " n;hÍdd- ;.od, 'Ú( ob.dFJ'.i

11'4' ob]ednale je opráVněn od sm|ouvy odstoup t po Vydání Rozhodnlti o poskýnuti dotace' a to bez moŽnost
!p ahěn] sankcl a nárokL] na náhíadu škody VůČ objednale 

' 
V přjpadě Že
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. objednate nebude akceptovat Rozhodn!tío poskytnul] dotace z dŮVod!. Že m! nebyla poskyhuta

dotace pro p|něn] piedmětu sm o!!ry v poŽadované výŠL. nebo

. bucle V plůběh! p|něnipředmělu sm]ouvy zas1aveno dotačniínancováni

14 5 sm lvni strany ]so! oprávněny od této sm olvy odstoup]t rovněŽ zá podmlnek stanovených občanským

zákonikenr nebojným právním] p ied p sy, V patném znění

146 odstolpení od sm|ouvy nrusl b]it UČiněno p]semným oznámeni.. o odstoupeni od léto s.nouvy drlhe

sm lvni straně' úč nky ods1oupeni nastáVaii dnenr dorLčení oznámeni druhé straně. V pochybnostec|r se

má za 10. Že odsto!peni by o doÍučeno do pét dnŮ od jeho odes|áni V poštovnízás ]ce s dodejkou

147 Vpřipadě odstoupen od smoLrvy je zhoiovtel povinen okamŽitě opusti1 s1aveniště a vyklidt zařízeni

staven ště nejpozděi do paináct dnú od Účinnostíodsto!peni. nedohodno!. se siranyjinak' Zhoiovle ]€

vtakovém pi]padě povinen !čnt Veškerá potřebná opatřenl kiomu aby zabréni| Vzn ku škody hrozjc]

objednate|] vdŮsedk! ukončenj čnnost] zhotovtee a o těchto opatř€níclr objednatee bezplostředně

infomovat Vopaónérn pripadé odpovídá Žholoviie za ŠkodLr způsobenou VdŮs|edklr po|!š€ní této

povjnnost. objednate se zavazuje převzit a zhoiovle| se zavazlie předat dosld prov€dené práce I

n€dokonČené dodáVky do pét dnŮ o.]e dne účl.nost odstoupeníod 1é1o sm|ouvy. o iakovém předáni a

pievzeti bude poiizen oběma stranami záps s ná]eŽitostm] protokou o pledáni a převzeti dl|a' ij bude

Vněm podrobně popsán stav rozpracovanosti día. provedeno ieho ohodnoce.í. Vymezeny Vady a

.edoděky a sjednán způsob a termín ]eich odsiraněni objednate nrá V piipadě odstoupeni od te1o

sm oUvy u odstranite|ných vad práVo poŽadovat s eV! z ceny, namisto odstraněni takových Vad

,14 8 stÍany se dohod y. Že po odstoLrpeni od snrLowry a je]im ukončení tNaii a zůstávaj] V p]atnost Lrjednánj

stran týka]ici se odpovédnost za Vady día. zárUky za ]akost a zár!Čni doby' sm]lvnlclr pokul. Vástnictv

día náhrady škody a cenová ujednáníobsaŽená V této smlouve

149 odstol]p! ]edna ze stran od té1o sm|oUvy na základě ljednánl z1éto sm ouvy Vyp|]ilajicich, povinnost

snr uvnich stran isoLr nás]ed!]ici:

. Žhotov]te provede soup s Všech provedených praci oceněnýclr zpÚsoberi. jakýri je slánovena cena

dlla, tenlo soLpss oblednateenr odso!h asl

' zholoviie! p|ovede inančnívyČis enipÍovedených placia vyhotoví fakturu,

. zhotovjte odveze VeŠkeÍý sVÚ] nezabudova.ý mateiál' pokt]d se sm]Lvní slrany n€dohodno! ]inak'

. zhotovte vyzve píSemně objedna1eLe k piev2eiíčásl diaaob]ednate je pov nen do desei]

pracovních dnŮ po obdrŽenlzahájit dl]Či pie]imaci iizeni

. slrana která dŮVodné ods1olpeniod sm]ouvyzapiiČ n a. ]e povinná ulrradildr!hé ská.é Veš|'eré

nákjady ]i Vzniklé z dŮVodu odsto!peniod smLoL]Vy' Včetné náhrady škody'

,]4 1o sm]LrVni sirany výs ovně VyLUČlií ap]jkac] s 2595 obóanského zákoniku' přčemŽ zlrotovite není opíáVněn

od smolvy odstoup]t a ]e povnen dío provést ]podLe nevhodného přikazu nebo s poL]Žtím zřejmé

nevhodné Věci eda by prováděni dia podle nevlrodného přikaz! nebo s po!Žtim ziejmě nevhodné věc]

ohloŽova o ŽVot a zdravíosob nebo by V dŮsledku 1akového postupu hroz a značná Škoda na ma]etkL'

15. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informaci
151Zhotovltelsezavazljeběh€mpnénitétosnr|ouvypoupynltídobynakieIou]etatosmo!ýalzavrena.

zachováVaimLÓenVostovŠechskuteÓ|ostech'kterés€dozviodobiednate|evsouv]slostsjejímp|néním
TimnenidoiČenarnoŽnostzhotoviteleUVádětČlnnostpod|etétosr'rlouvyjakosvoureÍeÍenc]Vesvycn
nabidkách v zákonem stanovenem rozsah! popiípadě rozsahU stanovenérn zadávate|em Č]

oíganlzátorem konkrétního výbě|ovélro nebo zadáVac]ho iizeni'

15'2' Zlrotovtel se zavazu]e uchováVat Vpiisné dŮVěrnostl VeŠkelé iníormace' dokLrmeniacj a rnateráy (dáe

jen'důvěrné nfoÍmace') dodané nebo pi|jaté Viakéko formě nebo poskytnlté a dané kdspozc
ob ód o'óoŤ

15.3 Zhotovite| se zavazu]e Věnovat dŮVěrným nformacim Siejnou ochran! péČ a pozornost iako! Vénu]e

svým V|astním dŮVěmým ]nÍornracim a zavazuje se. Že bez Výs|ovného písemného soulr asu obiednate€

zejména DůVělné jnformac€ nesdě|i neposkyine nebo neumoŽní ziskai důVěrné níorrnáce Žádné 1ieij

osobě án s!bjektu
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154 Zhoiovte se zavaz!]e Že pokld VsoUVs]ost srea zacítéto sm|ouvy pii pněnísvých povinnosti piidou

]eho pověřenj zaměstnanc do styk! s osobnifiri nebo ct vým] Údaji Ve smys! zákona Č. 101/2000 sb
o ochraně osobnich Údajů ve zněni pozděišich piedp sů. UČini Veškerá opatieni aby n€doš]o
k neoprávnénénru nebo nahod |énru pristupu k těmto úda]Ům' kiei]ch změně. zniČeni Č ztrátě
neopráVněným pienosnm, k jéjich i ném! neopráVněném! zpracováni ]ákoŽ aby jjnak nepor!š | tento
zákon Zholovite| nesé p nou odpovědnost a práVnidŮs edky za případné por!šenizákona z ie|ro strany

155 Z|rotov|e se zavazuje Uhrad t obi€dnále Č třelíSlraně. kiero! porušenim povinnost mčén Vosl nebo]né
sVé povnnost V tornto Č|ánku lvedené poškodi veškeré škody timto porušenim zpŮsobéné' PoVnnost]
zhotovtee VyplýVaiíciz !stanovenipiis !šných práVních předpisÚ o ochraně utajovaných níormac ne]50L,]

!sianoven]rnl 1ohoto Č ánku d01Óeny

15'6' Zholovle se zavazuie bezodkadně oznámt objednate , pokud se dozvl o skutečnostech nebo
oko nostech které by moh y zpochybn t ]eho obj€ktVnost nebo nezáVs ost V solvls|osii s adrnjn straci
piedmětné veie]né zakázky

15,7, ob]ednaie má práVo Vso!adl] s Usianovenim zákona Č 137/2006 sb,. o veřeinýclr zakázkách' Veziění
pozdějŠích předp sů uveie]ňovat nfo|mac€ stanovené zákonem V p nérn rozsahu'

1 6. Povinnosti zhotovitele
16 1 zhotovjte| je pov nen umoŽn t pověi€ným zaměstnancŮm siáiní a komLná ní spíáVy kontrolu dla {stavby).

sie]ně tak ]e povnen lmoŽni Vstl]p a kontro|L] dia objednate a jím pověieným osobám a osobě
VykonáVa]lci staVebnl dozor.

162 Zhotovte umoŽni pracovníkům obiedna1ee a dašínr obiednateefir sclrVáenýnr osobám pohyb
po staven št a piistL]p do vŠeclr Částlse stavbo! solvs€]icích'

163 Zhotovte se zavaŽu]e uchováVat pris ušné smolvy a ostatni dokady týka]ící se 
'ea|zace 

pro]ektu

Vesmys! zákona Č 563í991 sb' o účetnctvi ve zněni pozdějších předpisů' po dobu stanovenou
V tomto zákoně. ne]méně však deset |et od pos édnípalby

,]64 Zhotovte prohašU]e Že ke dnI podpisu snr ouvy o dío má L]zavřenou po]stnou srn|olvLr. ]e]imŽ
piedmětem je po]]štění odpovédnos1j za škod! zpŮsobenoLr zhotov1eleÍn tietí osobé Vso!Vsost
s Výkonem jeho Ónnost Zhotovite] se zavaŽLr]e. Že po cé o! dobL] lrvání iéto sm oL]Vy a po dob! zár!Čni
doby bude pojŠiěn Ve srnys|Lr tolroto ustanoveni a Že nedo]de ke sniŽení po]isiného pnění pod čásikÚ
Lrvedenou Ve snr|ouvě'

16'5' ZaVn. Vznkškodyzhotoviie.ŽavaŽljesezlrotovtevrozsah!.vekteÍémneniobjednate|pLněclrráněn
p|ot zirátánr, VýdajÚm nák|adum' újmě. škodě č odpovědnosl]za škodu na majetku n€bo škodu pynouci
zÚ]my na zdraví nebo srnťr osob na základě po]štěni uzavřených Ve srrrys Lr odst' 16'4 tolroto čánku
odškodnt' ochrénil a zbavt obiednatee Veškeré odpovědnost Vsouvsosti se ztrátam. Výdaii nákady
úinrou. škodou čl odpovědností za škod! na ma]elku nebo škodu plynolci zú]my ná zd|avi nebo srnftj

]6,6' Pokld čnnosiízlrotovitee do]de ke způsobe.i škody obiednate nebo třeiím osobám zttLrLr oporienuti,
nedbaost nebo nep|něním podminek VypýVajiclclr ze zákona, technických nebo iných norem nelro
Vyp ýVa]icÍch ze sm olvy o di|o je zhotovte pov nen bez zbýeČného odk|adu tuto Škodu odslran t a neni.|
to nroŽné. tak íinančně !híadit Veškeré nák|ady s lífir spojené nese zhoiovte

]6'7' Smlvní slrány Výsiovně vy!Čuii ap|ikaci s 2597 odsl 2 občanského zákoníku a zhotovite 1edy néni
oprávněn opatiit Žádné Věc ke zhotovenídia bez souhiasu obiednate e'

16€ Z|rolovle neni oprávněn postolpt jakáko v práva nebo nároky souvsé]ící se srnolvoL] o dio na tietj

17. Změny smlouvy, oznámení, přílohy

]71 Sm|oUV! o dio ze měnit na základě dolrody stran pouze písemným a Vzeslupně Čisovaným] dodatky
podepsanýml srn lvnlmi strananr ' J né záp sy' protokoly apod' se za změn! sm ou\^/ nepovaŽLr]i'



17,2, Naslanou.|i u něklelé ze smlvnich stran skLrtečnosii bránicí řádnénru p|nění této sm]oLvy o dí|o ]€
pov nna to do třídnŮ oznámit druhé straně a VyVo at]ednánioprávnéných zástupcŮ

17 3 .]akéko|i oznámenl. Žádost a dalši kontakty ]ejchž pÍovedeni se piedpok|ádé de léto sm|ouvy' budolr
!sklteÓněny pisemně a bldou dor!čeny druhé slrané bud osobně, nebo doporL]čeným dopisem' oprot
potvrzenipř]]etí' a to na adres! jeho síd a'

1|'4' KaŽdá ze stran rnŮŽe změnl svo! doručovaci adresu písemným oznámenim zasanýrn druhé straně
v so!ladu s timto !sianovenlm.

18. Rozhodné právo
181 PráVníVzlahyVypýVaiícizesmouvyodíoseiídízákonyČeskérepub|iky'zejménazákonenrČ89/2012

sb.' obÓanský zákonik, spory Vznké ztéto srnouvy o di|o se smlvní strany zavazuji řešt nejp e
dohodouanenitomoŽnépakpodepřisušnýclrL]stanov€nípráVnichpiedpsŮceskérepLrbky

1 9. závěreěná usta novení
19',]' Rozsah podnrínky a poŽadavky na prováděnidia jsou spec]Íkovány:

. v sm olvě o dío,

. V zadávací do k! mentac veieiné zakázky.

. V nabídce Vitězného lchazeČe'

. Výše zmíněné doklmenly musib:ir chápanyjako komplexní navzá]em se Vysvěi ljícía doplň!]ící'
avŠak V piipadéjakéhoko V rozporu majiVzájemnou piednost V pořadíVýŠe stanovenem'

19'2' odchy ná ljednáníVe sm|olvě o dío ma]ipled zněním obclrodnlch podminek piednosl
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