
9. Přerušenípraci

9.1. Podmínky a důsledky přerušení prací při vadách předaných věcí a pokynů:

9.1.1, Jestliže objednatel v důsledku předání vadných podkladů, stavebních prací, nebo
pokynů způsobí přerušení ptací, prodlužuje se lhůta dokončení díla o dobu, o kterou
přerušení díla ovlivnilo dobu jeho provádění s přihlédnutím k nutné době obnovení
prací, která činí minimálně 5 pracovních dnů.

9.L2. Jestliže zhotovitel v důsledku předání svých vadných dodávek nebo pokynů
způsobí přerušení prací, zajistí na své náklady nápravu a dodržení dohodnutých
termínů.

i
9.I.3. Jestliže v pruběhu prací vyvstanou skryté pŤekážky, které nemohl objednatel ani
zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že dohodnou formou dodatku k této
smlouvě oboustranně přijatelné řešení a uěiní vše pro odstranění překážek.

9.I.4. Jestliže objednatel v dohodnutém termínu nesplnil své povinnosti dané mu touto
smlouvou nebo písemně dohodnuté v pruběhu prací, v důsledku nichž byl zhotovitel
nucen práce přerušit, prodlužuje se lhůta dokončení díla o dobu, o kterou přerušení
díla ovlivnilo dobu jeho provádění.

9.L5. Doba díla se prodlužuje o dobu prodlení objednatele s placením záIohových
faktur nebo daňových dokladů. Zhotovitel není v prodlení a není povinen dílo dodat
při prodlení objednatele s placením zálobových faktur nebo daňových dokladů.

10. Provádění kontrol

10. 1. Pruběžné kontroly:
Objednatel má právo kdykoli v pruběhu provádění díla provádět kontrolu způsobu
provádění díIa ajeho kvality. Zhotovitel umožní objednateli pruběžný výkon kontroly
na všech svých pracovištích souvisejících s předmětem jeho díla.

10.2. Další kontroly:
Zhotovitel bude zajišťovat provádění kontrol pruběhu prací, kvality dodávek a prací,
bezpeěnosti práce u svých pracovníků a dodavatelů. Jakost dodávek a kvalita prací
bude deklarována zkouškami předepsanými dle 'příslušných norem uvedených
v kapitole 3 této Smlouvy o dílo.

11. Předání díla

11.1. Předání díla bude provedeno protokolárně zhotovitelem. Kpředání díla bude
objednatel vyzván písemně nejméně 3 pracovní dny předem. Drobné vady a
nedodělky, které nebrání Ťádnému užívání díla v souladu s jeho účelem, nejsou
důvodem k nepřevzetí dí|a. Objednatel převezme dílo s výhradami čibez výhrad.

1 1.2. Nedokončené dílo nebo jeho část není povinen objednatel převzít. t
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