
SMLoUVA o DíLo

d|e $ 2586 a nás|edujících zákona Ó. 89|2012 Sb.' oběanského zákoníku,
ve znění pozdějŠích předpisů (dá|e jen ,,občanský zákoník..)

na zhotovení pro'jektové dokumentace do táze projektové dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor a
dokumentaci interieru.

Výběr generálního projektanta na akci UK 2.LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa identif. č. EDs 133D
21E 000004

Strany smlouvy

objednatel: 2. |ékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
se sídlem: V Uva|u 84, Praha 5
zastoupená: Prof. MUDr. V|adimírem Komárkem' CSc., děkanem faku|ty
|Č:
D|Č

|Č:
D|Č:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s
ěís|o Účtu   

k jednání ve věcech technických oprávněn:  
tel.       

(dá|e jen,,objednatel')

Zhotovitel: INTAR a.s.
se síd|em Bezručova 81l17a,602 00 Brno
zastoupený: Ing. Františkem Houdkem' prokuristou a ředitelem spo|ečnosti

00216208
c200216208

25594443
c225594443

Bankovní spojení: Ceská spořitelna a.s'
Cís|o Účtu: 
k jednání ve věcech technických oprávněn:    

tel. +    

(dá|e jen,,Zhotovitel')

uzavře|y níŽe uvedeného dne, měsíce a roku nás|edující smlouvu o dí|o (dá|e jen ,,sm|ouva..):

Zástupci ve věcech sm|uvních proh|aŠu.jí, Že jsou oprávněni strany této sm|ouvy zastupovat' je bez omezení
zavazovat, zejména tuto sm|ouvu p|atně uzavřít.

Článek |.
Preambule

Zhotovite| by| vybrán vzadávacím řízení k veřejné zakázcezadávané d|e zákona č' 13712006 Sb.' oveřejných
zakázkách, v p|atném znění, vyh|áŠeném objednate|em s názvem ''Výběr generálního projektanta na akci UK
2.LF Dostavba areá|u Plzeňská 3. etapa.', identif'č. EDS: 133D21E000004 (dá|e jen 

''Veřejná zakázka,,) na
zák|adě nabídky zhotovite|e ze dne 20. 8- 2014 (dá|e jen 

''Nadídka..).



oběsmluvnístranySezavazuliPlnitPodmínkYobsaŽené""-"1Ť::"]:Ystanoveníchtétosmlouvy.Zhotovitel
se zavazuje provést oiro.J soJádu s podmínkamitéto smlouvy 

" 
, poo'iňklml-žáoavacino řÍzenÍ a objednatel

;;;;;;';j" k zaplacení ceny za1eho provedenÍ.

článek ||.
Předmět smlouvv

l|.1.Předmětemtétosmlouvyjezpracováníprojektové'd9k"T:T1":^stavby'zajištěníautorskéhodozoru,
zpracovánípro'jektové ooxul]]éni"""'skute-Óného piovedení stavoy a prováJeniinzenýrsre činnosti pro podání

žádosti o kolaudační ,";;;;ii.;- ,á1istcni k"í"ři"č"íř;.ň,r'oÍnuti po iáĚýti ó,avňí moci a dá|e zpracování

projektové dokumentace inter|eru.

Budova' k níŽ se vztanuie předmět této sm|ouvy je koncipována,jako'čtyřpod|aŽní, v horní části ěásteěně jako

pětipod|aŽnÍ' 1. NP je u'i.''i.iá-.á eá.teene poa .J.jil ;Gteonipate páorazi je navrŽeno 'iako ustupující, které

kopíru1e tvar objektu. rr,rlr-itň " wska oolexllvi;-il1?l:;"::*i:"'"^,:i;ň',isou um9.rni: a.respektu'ií oko|ní

kra'iinný ráz. Plocha."i.řk;;; Liri"' i"_a 522,Á2. a|ŽŠí popis i" uu"jlíí[ríloze této smlouvy Stavebně -

technické informace x uistavbě v areá|u Plzeňská 3. etapa.

l|. 1.1 ' Zpracování pro'jektové dokumentace stavby sp.očívá, Y:.".p,""ování 
vŠech^''stynnů projektové

dokumentace p.o,t"uáu,úukového p?u||ol:: oňJi"i stáva'ící .t"ujřtáái" téŽ jen,,PD. stavby) vs|uladu

s platnými právními př"opí,v v rozsahu .t"nlř.neř.]' vřri;;!wl' "' 
h|nóiarowň raoe' vydaným Ceskou

komorou autor|zovanycň inz"ni,t.e, a techniků " 
j;;il ;áni. šouea.ti PD stavby je nás|edující:

1 . Zpracování PD pro demolici stávající stavby:

o pt"o získání povolení k odstranění stavby

: il:ře1i,:,'1"'1:ff':Y'"ltras stávaiících sítí a rozvodů v místě demolice

r zajiŠtění provozu stávajicicn |o;"xtt, . oh|edem na 
-oemotice a úpravy tras rozvodŮ

inŽenýrských sítí
. rnýkaz ýměr a po|oŽkovy rozpočet

2. Provádění inŽenýrské ěinnosti se zajiŠtěním veškených souh|asných stanovisek a vyjádření dotěených

orgánŮ apoiini zaaosti o vydání rozhodnutí o odstranění stavby a zajiŠtění pravomocného rohodnutí

o odstranění Stavby.

3. tpracováníPD pro stavbu výukového pavi|onu pro Územní rozhodnutí

: ',:J::?"#"ilT:"j!ffi:x".?'?":,H;:il"ůn"".::" stávající infrastrukturu s oh|edem na

ptaÁovane da|Ší etapy uý.t".uly.u,á,i"Jru iér"xt,i"xJ *"iďú "e. nové trafostanice, vody'

sprašxouJ a deŠťové kan a|izace, topení.)

. r"s"ni up,avy okolí budov a komunikací v ce|ém areá|u

o zajiŠtění koordinace usect.l pr.#sl' xt"," ." podílejí na zpracování dokumentace

4' Provádění inŽenýrské činnosti se zajištěním veškerych. so.uh|asných stanovisek a vy1ádření dotčených

orgánú a pooani Žádosti o uvoani'územního rozhodnutí a zaiištění pravomocného rohodnutí o

územním rozhodnutí

5. ZpracovániPD pro stavbu výukového pavilonu pro stavební povolení

oZpracováHíarchitektonického,dispoziěníhoaprovozníhonávrhustavby
.řeŠenívšechinŽenýrskýchsítía1e1ichn?p.oi.e.ninastávajícíinfrastrukturusoh|edemna

pIánované da|ší etapy uy.t"uův"u,á,,"áru tJÉxt,,"xJ *á,gi; ue. nové trafostanice' vody'

.pi;šk;"; a áeŠťové kan a|izace' topen í. )

. r"s"ni upravy oko|í budov a komunikací v ce|ém areá|u

. 
'ň;;;;niuýr".u 

vyměr a po|oŽkového rozpočtu 
.

. zaiištění koordinace us""n'JJtě-.i,-r*e '" 
podí|e1í na zpracování dokumentace



6. Provádění inŽenýrské Činnosti se zajiŠtěním veŠkeých souh|asných stanovisek a vy1ádření dotčených
orgánŮ a podání Žádosti o vydání stavebního povolení a zajištění stavebního povo|ení vč. nabytí
právní moci

7. Zpracování prováděcí PD pro stavbu v1iukového pavi|onu
. zpracování architektonického, dispozičního a provozního návrhu stavby
. řeŠení vŠech inŽenýrských sítí a jejich napojení na stávající infrastrukturu s oh|edem na

p|ánované da|Ší etapy výstavby v areá|u (e|ektrické energie vč' nové trafostanice, vody'
sp|aŠkové a deŠt'ové kana|izace, topenÍ.)

. řeŠení Úpravy oko|í budov a komunikací v ce|ém areá|u

. zpracování výkazu výměr a po|oŽkového rozpočtu

. zajiŠtění koordinace všech profesí, které se podí|ejí na zpracování dokumentace

||.1'2' Provedení autorského dozoru (dá|e téŽ jen 
''AD.,) v době rea|izace stavby spočívá vnás|edujích

činnostech:

a

o

a

s|edování a zajiŠtění sou|adu dokumentace pro provádění stavby s potřebou zřízení
dočasných objektů zařízení staven iŠtě
Účast na předání staveniŠtě zhotovite|i stavby
Účast na kontro|ních dnech
kontro|a dodrŽení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebnÍm povo|enÍm
s poskytovánÍm vysvět|ení potřebných pro p|ynu|ost uýstavby, a to VŠem dotčeným
účastníkům stavby
posuzování návrhů zhotovite|ů na změny a odchy|ky v částech projektů zpracovávaných
zhotovitelem dí|a z poh|edu dodrŽení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodrŽení |hůt
výstavby, přÍpadně dalších Údajů a ukazate|ů
vypracování potřebných detai|Ů pro upřesnění rea|izace stavebních uýkonŮ
vy1ádření k případným poŽadavkům na větŠí či menŠí mnoŽství výrobkŮ a {konů oproti
projednávané dokumentaci, věetně vypracování kontro|ních rozpočtů na tyto práce
s|edování postupu uýstavby z technického h|ediska a z h|ediska časového p|ánu {stavby
spo|upráce s koordinátorem bezpečnosti práce
spo|upráce s TDI při prŮběŽném sestavování kontro|ních nák|adů stavby
spo|upráce s odpovědným geodetem zhotovite|e stavbyúčast na odevzdání a převzetí stavby
nebo její části, věetně účasti při komp|exním vyzkouŠení, tj. při provedení předepsaných
zkoušek, revizí a testů
účast na kontro|ních prohlídkách stavby a závěrečné kontro|ní prohlídce stavby a jednání o
vydání ko|audačního souhIasu
poskytování vysvět|ení potřebných k vypracování projektu pro provádění stavby a
dodavateIské dokumentace
přÍpadně da|Ší činnosti přímo či nepřÍmo související s v1ikonem autorského dozoru d|e $ 152
odst. 4 zákona č. í83/2006 Sb., o územním p|ánování a stavebním řádu (stavební zákon)
poskytování spo|upráce při zajiŠtění skutečného provedení stavby

a

o

a

o

||.1 '3' Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby (dá|e téŽ jen,,PD skutečného
provedení..) a inŽenýrská činnost pro kaloudační rozhodnutí spočívá v nás|edujících činnostech:

. Zpracování PD skutečného provedení stavby

. Provádění inŽenýrské činnosti pro podání Žádosti o ko|audační rozhodnutí a zajiŠtění
ko|audaČního rozhodnutí po nabytí právní moci

||' 1.4' Zpracování projektové dokumentace interieru spočívá ve zpracování projektové dokumentace vnitřního
vybavení budovy (kance|áří' |aboratoří, piteven, učeben, prostor pro studenty, sociá|ního zařízení, informaění a
komunikační techno|ogie, informačního systému, kuchyněk, Šaten, skladů, Úk|idových prostor apod.) (dá|e téŽ
jen PD interieru..) v sou|adu s p|atnými právními předpisy. SouČástÍ PD interieru je nás|edující:

. Vybavení nábytkem vŠech prostor
r Vybavení prostor zdravotnickou technologií

a

o



. Vybavení |aboratoří

. informaění systém V návaznosti na řeŠení 1. etapy stavby

. komp|etní vybavení objektu komunikačnÍmi techno|ogiemi v návaznosti na řešení 1.etapy

stavoy včetně softweru, koncor'nj,ch prvků apod. (přístuporný systém, kamerornj' systém'

Strukturovaná kabeláŽ, tel. Ústředny,EPS' EZS, audiovizuá|nÍtechnika' MaR)

. gentrá|ní k|íč v návaznosti na řešení 1. etapy stavby

. náVrh barevného řešení interiéru

. Vybavení venkovních prostor

. VeŠkeré návrhy vybavení pod|éhajÍ odsouh|asení investorem

||. 1.5' Práce a činnosti specifikované V tomto č|ánku jsou spo|eěně dá|e označené souhrnně jako ,,Dí|o... Rozsah

a obsah činností ore er. ri]áást. ||'1.1 až||.1 '3.této sm|ouvy budou odpovídat a budou zpracovány v sou|adu se

zákonem ě. 183/2006 Sb., o územním ptanováni a stávebním řádu (stavební 
'?!9l:.vp|atném 

znění,

vyh|áškou č. 499/2006 Sb.,'o dokumentaci staveb, vp|atném znění .a.vyh|áškou 
č. 23012012 Sb., vp|atném

znění. Soupis prací bude zpracován v rozsahu á' ooiar'u dle vyhláŠký ě. 23ol2o12 Sb., v platném znění.

Rozpočet bude obsahoň Žňotávite|em oceněny 
'oup[- 

pr6"i, ktérý bude ve stejném rozsahu a obsahu, jak

bude uvedeno V soup|su prací. ocenění jednot|ivýcň pótozbr .oupisuprací provede Zhoto-vitel na zák|adě údajŮ

a informací o stavbách stejného či podobného 
,p}ááňét' 

plnění, nemá-|i Zhotovitel k dispozici takové údaje'

stanovÍ předpok|ádanou Íoonotu po|oŽky n.a. základě Údajů a informací získaných průzkumem trhu

s poŽadovaným p|něnim' poprip"ác 
.na 

záŘtaoe .iááiú " 
inforňací zÍskaných jiným vhodným způsobem. Pro

stanovení Wše přeopokrjoá.e hodnoty potozeřle rozhodný den předání dí|a. Výkresová část PD bude

zpracována vsou|adu . csŇ trio" láa - w.r.1.".v ve stavennictvi. oito bude zpracováno vsou|adu se

záo?vaci'i podmínkami Veřejné zakázky a Nabídkou zhotovite|e.

ll.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dí|o:

1. Zpracování vŠech stupňŮ PD stavby vsou|adu sp|atnými právními předpisy do výkonové fáze

dokumentace pro provedení stavby " .ň1."*uani pro;e.xtove dokumentace pro demo|ici stávajícÍ

stavby, včetně vykazu výměr a porozr<oul6o io'poétu za Úče|em provedení zadávacícho řízení na

zhotovitele stavby a realizaci stavby

2. Práce spojené s prováděním stavby - autorský dozor

3. Zpracování PD skutečného provedení a inŽenýrská činnost související s vydáním ko|audaČního

rozhodnutÍ

4. Zpracováni PD interieru

|l.3. Zhotovite| potvzuje' Že se seznámi| s Úplným rozsahem a povahou Dí|a' Že jsou mu známy veškeré

technické, kva|itativni a 'iiné podmínt<y nezoytnJ'irea|izaci díla. Zhotovite| potvrzuje' Že disponuie takouými

kapacitami a oouornymi ina|óstmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení Dí|a nezbytné. Podk|adem pro

provedení Díla d|e teto.,.io*v, r<iere zr'bto.vitei oooJer 'jako součást zadávacích podmínek Veřeiné zakázky a

má k dispozici, jsou stŇeone 1technické informace k rnýstavbě v areálu P|zeňská 3. etapa.

||.4. Na veškeých změnách předmětu sm|o.uvy se sm|uvní strany musí dohodnout formou dodatku k této

sm|ouvě o dí|o v.our"Ju ."',ákon"' e. Bl:|2oóa Sb.' o veřejných zakázkách, vp|atném znění, (dá|e téŽ

,ZYZ,) a ostatními právními předpisy.

l|.5Zhotovite|sedá|ezavazujeposkytnoutob1ednate|ivrámcip|něnídletohotoč|ánkusmlouvysoučinnostpři
zpracováníŽádosti o o_oJateene infořmace ar" šls .áko ná e. isl t,zooa Sb., o veřejný ch zakázkách, v platném

zněnÍ, které se budou týkat předmětu plnění dje této sm|ouvy a budou podávány dodavateli v rámci Veřejné

zakázky na stavbu " ř,áň|i Veřejné zaxaziy ná ooo"uatéte interiéru, ke které je Dí|o d|e této Sm|ouvy

zpracováno.

Il.6 Zhotovitel se zavazu|e rovněŽ k spo|upráci, souěinnosti a odbornému poradenství souvisejícím s Dí|em d|e

tétosm|ouvypřipřípravězadávacíhořízenínazhotovite|estavbyadodavate|interieru.



C|ánek l||.
Doba p|nění

|||.1. ZhotoviteIsezavazuje provést část dí|a d|e č|ánku ||, odst. ||.1..1 ' do 390 dnů od uzavřenítéto smrouvy

l||. 1 .1. Jednot|ivé Íáze PD stavby budou prováděny v následujících termínech:

a) Zpracování PD pro demo|ici do 30 dnů od uzavřenítéto sm|ouvy.

b) |nŽenýrská činnost pro zajištění pravomocného rozhodnutí o odstranění stavbv do 75 dnŮ od uzavření
této sm|ouvy'

c) Zpracování PD pro Územní rozhodnutí do 60 dnŮ od uzavření této sm|ouw.

d) |nŽenýrská činnost pro zajiŠtění Územního rozhodnutí s nabytím pravní moc| do 21O dnŮ od uzavření
této sm|ouvy.

e) Zpracování PD pro stavební povolení do 240 dnů od uzavření této sm|ouvy.

f) |nŽenýrská činnost pro zajiŠtění stavebního povo|ení s nabytím pravní moci do 350 dnů od uzavření
této sm|ouw'

g) Zpracování prováděcí PD do 390 dnů od uzavření této sm|ouvy.

|||.2. Zhotovite| se zavazuje provádět část dí|a d|e Č|ánku l|. odst. ||.1.2. po dobu rea|izace stavbv ke které se
vztahuje PD stavby zhotovovaná d|e této sm|ouvy.

|||.3' Zhotovite| se zavazuje provést dí|o uvedené v č|ánku ||, odst. ||.1.3. v nás|eduiích termÍnech:

a) Zpracování PD skutečného provedení do 30 od předání podk|adů objednate|em po zhotovení (předánÍ
a převzetí) stavby zhotovite|em stavby.

b) |nŽenýrská činnost pro ko|audační rozhodnutí s nabytím pravní moci do 90 od předánÍ podk|adů
objednate|em po zhotovení (předání a převzetí) stavby zhotovite|em stavby.

||l.4. Zhotovite| se zavazuje provést Část dí|a d|e č|ánku || odst. ||.1.4. do 300 dnů od uzavření této smtouw.

C|ánek |V.
Cena Díla

|V.1. Dohodnutá ce|ková sm|uvní cenaza provedení dí|a činí:

Cena ce|kem bez DPH : 3 570 000.- KČ
DPH21%: 749 7oo'- Kě
Cena celkem vě. DPH : 4 319 700,. Kč
s|ovy: Ctyřimi|ionytřistadevatenácttisícsedmset korun

|V. 1.1. Dohodnutá smluvnÍ Cena za zpracovánÍ PD pro demo|ici včetně soupisu prací a rozpočtu činÍ

Cena ce|kem bez DPH. ,Í00 000,- Kč
DPH21% 21 000'- Kč



Cena ce|kem vč. DPH : 121 000'- Kč
s|ovy: Stodvacetjedentisíc korun

|v.1 .2' Dohodnutá smIuvní cenaza inŽenýrskou ěinnost pro za;ištění zajištění pravomocné rozhodnutí o
odstranění stavby:
Cena ce|kem bez DPH : 80 000'- Kě
DPH21% 16 800.- Kč
Cena celkem vč. DPH : 96 800'- Kč
s|ovy: Devadesátšesilisícosmset korun

|V.1 3. Dohodnutá smluvnÍ cenazazpracování PD pro Územní rozhodnutí činí:

Cena ce|kem bez DPH : 370 000'- Kě
DPH 21 o/o 77 700i Kě
Cena celkem vč' DPH : 447 700'. Ké
s|ovy: Čtyřistaětyřicetsedmtisícsedmset korun

|v.1 '4 Dohodnutá smluvní cenaza inŽenýrskou činnost pro zajištěnízajiŠtění pravomocné rozhodnutÍ o

Územním rozhodnutí:

Cena celkem bez DPH :

DPH21%:
Cena ce|kem vč. DPH :

srovy:

80 000,- Kč
16 800'- Kč
96 800'- Kč
DevadesátŠesttisícosmset korun

80 000'- Kč
16 800'- Kč
96 800'- Kč
DevadesátŠesttisícomsset koru n

|V. 1.5. Dohodnutá sm|uvní Cena za zpracování PD pro stavební povo|ení činí

Cena ce|kem bez DPH : 900 000'- Kě
DPH 21 %: 189 000,. KČ
Cena celkem vč. DPH : 1 089 000'- Kč
slovy: Jedenm iIionosmdesátdevěttisíc korun

|V.1'6' Dohodnutá smluvní cenaza inŽenýrskou činnost pro zajiŠtěnízajištění stavební povo|ení s nabytím

právní moci:

Cena celkem bez DPH :

DPH 21 %:
Cena ce|kem vč. DPH :

slovy:

|v.1.7' Dohodnutá sm|uvní cenazazpracování prováděcí PD činí

Cena ce|kem bez DPH : 1 300 000'- Kě
DPH 21 oÁ 273 000'- Kč
Cena celkem vč. DPH : 1 573 000'. Kč
s|ovy: Jedenmi|ionpětsetsedmdesáttřitisíce korun

|V 1'8. Dohodnutá smluvní cenazazpracování PD vnitřního vybavení činí:

Cena ce|kem bez DPH ' 210 000'- Kč
DPH21%., 44 100'- Kě
Cena celkem vč. DPH : 254 100'. Kč
slovy: Dvěstěpadesátčtyřitisícjed nosto korun

|V. 1.9. Dohodnutá smIuvní cena za AD dle č|. l|'1.3 činí:



Cena ce|kem bez DPH ; 300 000'- Kč
DPH 21 % : 63 000.- Kč
Cena celkem vč. DPH : 363 000'. Kč
s|ovy: Třistašedesáttřitisíce korun

|V 1'10. Dohodnutá sm|uvní cenaza zpracování PD skutečného provedení činí:

Cena ce|kem bez DPH : 100 000'- Kč
DPH 21 % ' 21 000,- Kč
Cena celkem vč. DPH : '|2.| 000'- Kč
slovy: Stodvacetjedentisíc korun

|V.1.11' Dohodnutá smIuvní Cenaza inŽenýrskou ěinnost pro zajiŠtění ko|audačního rozhodnutí s nabytím
právní moci:

Cena ce|kem bez DPH : 50 000'- Kč
DPH 21 % ' 10 500,. Kč
Cena celkem vč. DPH : 60 500'. Kč
slovy: Sedesáttisícpětset korun

Sjednaná ce|ková cena Dí|a je stanovena jako cena nepřekročite|ná a představuje souhrn cen vŠech pracÍ a
dodávek' které jsou uvedeny v č|ánku ||. této sm|ouvy, nebo jsou pro sp|nění Dí|a nutné''

|V.2. Cena Dí|a je oběma sm|uvními stranami sjednána v sou|adu s ustanovením $ 2 zákona č. 526/1990 Sb'' o

cenách bez DPH a k tomu bude účtována DPH v zákonem stanovené uj'ši.

|V.3. Sjednaná cena celkem můŽe být změněna pouze a jen dojdeJi ke změnám sazeb DPH předmětu p|nění

d|e této sm|ouvy' Na změnách ceny Dí|a se sm|uvnÍ strany musí dohodnout formou dodatku ke sm|ouvě o dí|o'

|V.4. Zhotovite| v1is|ovně proh|ašuje, Že v celkové ceně Dí|a jsou zahrnuty jeho nároky vyp|ývající z autorského
zákona, zejména odměna Zhotovite|e.

|V.5. KaŽdá část projektové dokumentace, včetně PD skutečného provedení bude pod|éhat kontrole
objednate|e ve |hůtě stanovené v č|. Vll. odst. V||.2' této sm|ouvy. Termíny stanovené V tomto č|ánku pro
zhotovení jednot|irných projektorných dokumentací a jejich částÍ jsou termíny pro předání a přeuzetí přís|uŠné
projektové dokumentace (tejí části)' tzn. že vtěchto termínech musí proběhnout téŽ kontro|y objednate|em'
kterému musÍ být poskytnuta |hŮta stanovená v č|. V||. odst. V||.2. této sm|ouvy.

Článex v'
PIatební podmínkv

V.1. objednate| neposkytne Zhotovite|i Žádnou zá|ohu.

V'2. objednate| se zavazuje zap|atit za provedení Dí|a sm|uvní cenu pod|e podmínek v č|. |V. této sm|ouvy.

V.3. Cena za provedení Dí|a spočívající ve zpracování PD stavby bude hrazena vŽdy po předání přís|ušné Části
projektové dokumentace a zajiŠtění přís|uŠné inŽenýrské ěinnosti v sou|adu s ustanovením č|. |V.1 této
sm|ouvy. Cena za provedení Dí|a spočívající ve zpracování PD interieru bude uhrazena po předání PD interieru
vsou|adu s ustanovením ěl' |V.1 této sm|ouvy. Cena za inŽenýrskou činnost pro zajiŠtění ko|audačního
rozhodnutí s nabytím právní moci bude uhrazena po vydání ko|audačního rozhodnutí' Cena bude uhrazena na
zák|adě daňorných dok|adů (dá|e jen také ,,Faktury..). Zhotovite| vystaví Fakturu neprod|eně po ukončení a
protoko|árním předáním a převzetí uzavřených jednotlivých částí dí|a. Sp|atnost Faktur je 30 ka|endářních dnů
ode dne doručení objednateli.

V.4' Cena za provádění dí|a pro část AD dle této smlouvy bude hrazena jednou ročně za práce provedené
v předchozím ka|endářním roce, a to vždy na zák|adě Faktury za práce provedené v předchozím ka|endářním
roce. Sp|atnost faktury je 30 ka|endářních dnů ode dne doruěení faktury objednate|i.



V.5. Daňouý dok|ad-faktura je uhrazena dnem odepsání přís|uŠné částky z Účtu poskytovate|e finančních
prostředkŮ. Faktura musí obsahovat ná|eŽitosti daňového dokladu d|e zákona č.235t2oo4 Sb. o dani z ořidané
hodnoty, v p|atném znění a d|e zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění.

Faktura musí dále obsahovat:
a) čís|o a datum jejího vystavení
b) čís|o sm|ouvy
c) předmět Dí|a
d) označení banky a čís|o Účtu' na který musí být zap|aceno (pokud je čís|o Účtu od|išné od čís|a uvedeného

v záh|aví sm|ouvy, je Zhotovite| povinen o této skutečnosti informovat objednate|e)
e) číslo předávacího protoko|u a datum jeho podpisu' protoko| bude přílohou Faktury
f) |hŮtu sp|atnosti Faktury
g) jméno a v|astnoruční podpis osoby, která Fakturu vystavi|a, včetně kontaktního te|efonu
h) název akce včetně identifikačního .čís|a.

Bude-|i Faktura obsahovat nesprávné nebo neúp|né Úda1e, je objednate| oprávněn ji Zhotovite|i vrátit do data
sp|atnosti, kteý ji bud' opraví nebo vystaví Fakturu novou. V obou případech poběŽí nová doba sp|atnosti
Faktury od doručenÍjejího opraveného vyhotovení objednate|i. Za nesprávný údaj se povaŽuje i chyba ve rnj'čtu
provedených prací, ěi neodsouh|asený rozsah provedených prací.

c|ánek V!.
Provádění Dí|a

V|'1. Při provádění Dí|a bude Zhotovite| dodrŽovat všeobecně závazné předpisy, ujednání této sm|ouvy a bude
se řídit dohodamí smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci v prŮběhu provádění Dí|a a vyjádřeními
veřejnoprávních orgánů a organizací.

V|'2. DÍ|o-bude zpracováno vsouladu sbezpečnostnÍmi' eko|ogickými' poŽárními, hygienickými předpisy,
normami ČsN' VeŠkenými p|atnými předpisy azákony Čn' zejméňa vyh|. č. 23ot2o12 šň., t<teróu se stanovÍ
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek
a s|užeb s výkazem výměr v rozsahu odpovídající pří|ohy vyh|. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb' a
Výkonovým a honorářovým řádem vydaným Českou komorou autorizovaných inŽenýrů a techniků' v p|atném
zněnÍ. Výkresová část dokumentace bude zpracována v sou|adu s Čsu trioa 134 - Výkresy ve stavebnictví.

V|.3. NavrŽené řešení stavby musí vést k provedení kva|itní stavby splňující poŽadovaný úče| a současně musí
být provedení stavby navrŽeno Úsporně, a to jak s oh|edem na nák|ady na rnj'stavbu a dobu výstavby, tak
s oh|edem na budoucí provozní náklady. NavrŽené řešení PD interieru musí být navrŽeno s maximá|ní
úsporností a optima|izací tak' aby by|o dosaŽeno hospodárných nák|adŮ na provedení Dí|a i nás|edné rea|izace.

V|.4. V prováděcí PD je nutno upřednostnit pouŽití materiá|ů a techno|ogií standardní kva|ity' které jsou běŽně
dostupné v mÍstě stavby a jejich správa' Údržba či oprava nebude vyŽadovat nepřiměřené nák|ady či nebude
vyŽadovat pořÍzení speciá|ní techniky či jiných prostředků.

V|.5. Zhotovite| je povinen v průběhu zpracování projektu konzultovat technické řeŠení, navrhované pouŽité
materiály a techno|ogie s objednate|em a jím určenými osobami. Zhotovite| vyzve ob'|ednate|e, resp. jím
pověřenou osobu ke koordinačním schŮzkám nad rozpracovanou PD. Výzva bude provedena písemně
minimá|ně 3 dny před konáním koordinační schůzky. objednavatel se zavazuje k účasti na koordinaěních
schůzkách' a to V zastoupení osoby, která má rozhodovací pravomoc v řeŠení zakázky, Koordinační schůzky se
budou konat v síd|e objednate|e. Zhotovite| je povinen se na místo konání dostavit na v|astní nák|ady
v takovém personá|ním s|oŽenÍ, aby zajisti| projednání všech poŽadavků ze strany objednate|e a vyjasnění
prob|ematiky v den konání koordinační schůzky. Podepsané zápisy z koordinačních schůzek budou součástí
předané PD. Koordinační schůzka se můŽe konat i z podnětu objednatele, přiěemŽ povinnosti obou stran jsou
stejné jako při koordinační schŮzce konané z podnětu Zhotovite|e. o konečném řeŠení v případě rozdí|ných
názorŮ rozhodne objednate|' pokud to nebude V rozporu s předpisy, normami apod. o přijetí konečného řeŠení
musí být za kaŽdý případ rozdí|ných názorŮ sepsán protoko|' ve kterém strany uvedou svá stanoviska a
projektant podrobné zdůvodnění, proč nesouh|así s poŽadavkem objednate|e a proh|áŠení o neporuŠení
předpisů, norem apod. Dokumentace bude závěreěně odkonzu|tována s objednate|em a o tomto projednánÍ
bude sepsán protoko|.



V|.6. PD a soup|s prací musí být Zhotovite|em zpracovány mimo jiné v sou|adu s poŽadavky zákona ě'

137t2oo6 Sb., v p|atném znění a s poŽadavky vyhláŠky 23ot2o12 Sb.' v platném znění - PD ani Soupis prací

nesmí obsahovat ze1ména názvy a odkazy na konkrétní uýrobky atd', svýjimkou případu uvedeného

V ustanovenÍ s 44 odst. 11 zákoná č' 137t2o(j6 Sb., v p|atném znění. So-učasně není moŽné navrhnout takové

řešení. které bude směřovat pouze k někteým dodavatelům, aniŽ by k takovému řeŠení existova|o

opodstatnění.

V|.7. odborné činnosti AD a práce po dokončení stavby vČetně Účasti na řeŠení vad z přejímky a Vad

z ko|audace je Zhotovite| povinen zabezpečovat s ná|eŽitou ódbornou péčí a v Sou|adu se zájmy objednate|e.

Zhotovite| sé zavazuje k Účastni na projednávání rek|amací vad dí|a (projektu) a aktivně spo|upracovat

s Objednatelem.

V|.8' Dí|o bude provedeno prostřednictvím odpovědné osoby' která zodpovídá za správnost a úplnost dí|a

v rozsahu stanoveném touto sm|ouvou. odpovědná osoba je uvedena v příloze této sm|ouvy.

V|.9. Jakéko|i oznámenÍ, Žádosti a dalŠí kontakty, jejichŽ provedení se předpok|ádá dle této sm|ouvy, budou

uskutečněny písemně či e|ektronicky a budou óorueeny druhé straně bud' osobně anebo e'mailem, oproti

potvzení přiletí' a to:

a) objednateli: kontaktní osoba:     

  
b) Zhotovite|i: kontaktní osoba:      

clánek VIl.
Předání Díla

V|l.1. Zhotovitel předá objednate|i komp|etně dokončenou kaŽdou PD (část PD vč. soupisu prací) vpoětu paré

dle odst. V||.5. této sm|ouvy.

V||.2. objednate| si vyhrazuje právo na 28-denní kontro|u dokončeného předmětu sm|ouvy.

V||.3. V případě, Že objednate| nesh|edá na dokončené PD (části PD) Žádné vady ěi nedodělky, sepíší smluvní

strany o.předánÍ a převzetí dí|a protoko|, ve kterém budou uvedeny tyto zák|adní Údaje:

a) oznaěení Dí|a, identifikace smIuvních stran
b) název akce včetně identifikačního Čís|a

cÍ eisto sm|ouvy a datum jejího uzavření' dodatky ke sm|ouvě

d) zahájení a dokončení prací na Dí|e
e) proh|áŠení o úplnosti a komp|exnosti Dí|a,

f) proh|áŠení objednatele, Že dí|o přejímá
g) datum předání a převzetí Dí|a
h) seznam převzaté dokumentace
i) datum a mÍsto sepsání protoko|u
j) jména a podpisy zástupců smluvních stran

V||'4 Dí|o bude předáváno po jednot|iuých částech. Čast oi|a týkající se vypracování projektornich dokumentací

je povaŽována ia sp|něnou'řáóným vypracováním a odevzdánÍm přÍs|uŠné části PD včetně zajiŠtění inŽenýrské

činnosti. Vše v rozsahu stanoveném v č|. lI této sm|ouvy.

V||'5 odevzdáním PD se rozumÍ předání PD (]ejí přís|uŠné části) objednate|i s potvzením o jeho převzetí

v fředávacím protoko|u. Zhotovitel předá PD u póetu 6 paÉ tiŠtěných, 2 paré v e|ektronické podobě (na CD-R)

- 1 x ve formátu DVG a 1x ve form.átu PDF' Textové části budou současně dodány v elektronické podobě (2

paré na CD-R) ve formátu DoC.
Soupis prací,a rnýměr bude dodán v počtu 2 paré tiŠtěných , 2 paré v e|ektronické podobě (2 paré na CD-R) ve

formátu EXEL a ve formátu XML. Rozpočet bude dodán v počtu 1 paré tiŠtěných , 1 paré v elektronické podobě

(1 paré na CD-R) ve formátu pdf.

Vl|.6. Místem plnění pro předání výstupu d|e č|. V||. je síd|o objednatele.

článek Vlll.



Záruka za iakost Díla. vadv Díla. bankovní zárukv

V|||.1. Zhotovite| proh|aŠuje a zaručuje' Že Dí|o bude mít v|astnosti vyp|ývající z č|. Il. této sm|ouvy, tj. zejména
v|astnosti uvedené v právních předpisech' technických 3 jiných normách' předpisech a rozhodnutích, které se
k Dí|u vztahují, a to i pokud tyto normy a předpisy nejsou obecně závazné: jinak v|astnosti obvyk|é' vyp|ývající
z Úče|u Dí|a. Jest|iŽe nemá Dí|o ýŠe uvedené v|astnosti' má vady; Zhotovite| ze'jména odpovídá za správnost,
ce|istvost, Úp|nost a bezpečnost stavby provedené pod|e jím zpracované PD a provedite|nost stavby pod|e této
PD.
Zhotovite| proh|ašuje, Že má au|orizaci a případné da|Ší nutná oprávnění v rozsahu odpovídajícímu předmětu
této sm|ouvy'

V|||.2' ZáruinÍ doba na PD interieru je 60 měsíců od protoko|árního předání a převzetí této Části dí|a' U
zbývající ěásti dí|a trvá záruční doba od předání přís|ušné části dí|a do up|ynutí záruční |hŮty zhotovite|e stavby
vztahující se na stavbu. Záruéní doba stavby bude ve smlouvě o dí|o se zhotovite|em stavby stanovena v délce
60 měsíců. Vady' které objednate| zjisti| a které rek|amoval v záruční době' je Zhotovite| povinen odstranit dle
odst' V|||'4 tohoto ě|ánku

V|||.3. objednate| je povinen zjiŠtěné vady neprod|eně oznámit Zhotovite|i písemnou formou. V rek|amaci musí
být vady popsány. Zhotovite| bezodkladně navrhne a projedná s objednate|em zpŮsob odstranění vad.

V|||'4. Zhotovite| je povinen vady odstranit neprod|eně nejpozději do 5 pracovních dnŮ od obdrŽenÍ reklamace.
Ne|ze-|i tak učinit, je povinen po obdrŽení reklamace písemně oznámit objednate|i termín odstranění vad.
Jest|iŽe Zhotovite| v termÍnu d|e tohoto odstavce neodstraní vady, můŽe objednate| zajistit odstranění vad
třetÍmi osobami; Zhotovite| je v tom případě povinen objednate|i nahradit nák|ady spojené s odstraněním vad
do 15 dnŮ od vyúčtování, povinnost Zhotovite|e zap|atit objednate|i sm|uvní pokutu (č|. |X.) tím nenÍ dotčena.

V|||.5. Rek|amaci |ze up|atnit nejpozději do pos|edního dne záruční |hŮty' přičemŽ i rek|amace odes|aná
objednate|em prostřednictvím drŽite|e poŠtovní |icence v pos|ední den záruční |hŮty se povaŽu,je za včas
upIatněnou'

V|||.6. V ostatním se vady dí|a řídí občanským zákoníkem.

V|||.7. Zhotovite| do 3 dnů od podpisu této sm|ouvy před|oŽí objednateli bankovní zárukuza řádné provedení
dí|a (tj. zejména za dodrŽení sm|uvních podmínek, termínů p|nění a sankěních ustanovení) ve výŠi 400 000 Kě'
p|atnou po dokončenÍ dí|a d|e č|. |||' odst. |||.,1 této sm|ouvy. Právo z bankovní záruky za řádné provedení dí|a je
objednate| oprávněn up|atnit v případech, Že zhotovite| nedodrŽí smIuvní podmínky, nesp|ní termíny provádění
dí|a pod|e harmonogramu, nepřed|oŽí řádně a včas objednate|i bankovní zárukuza kva|itu dí|a nebo neuhradí
objednate|i nebo třetí straně zpŮsobenou újmou ěi smIuvní pokutu nebo jiný peněŽitý závazek, k němuŽ je pod|e
této sm|ouvy povinen' Před up|atněním p|nění z bankovní záruky oznámí objednate| písemně zhotovite|i 4ÍŠi
poŽadovaného p|nění ze strany banky. Zhotovite| je povinen doruěit objednate|i novou záruční |istinu ve znění
shodném s předchozí záruční |istinou' v původní výŠi bankovní záruky, vŽdy nejpozději do 7 ka|endářních dnŮ
od jejího úp|ného vyčerpání. V případě změny termínu dokoněení dí|a dodatkem ke sm|ouvě je Zhotovite|
povinen do ,|4 dnů ode dne uzavření takového dodatku sm|ouvy před|oŽit a předat novou bankovní záruku za
řádné provedení dí|a s dobou p|atnosti dle tohoto odstavce.

V|||.8. Nejpozději do 3 pracovních dnŮ ode dne dokončení dí|a d|e této sm|ouvy tj. od podpisu protoko|u o
předání a převzetí ce|ého dí|a a po odstranění vad a nedodě|kŮ před|oŽí zhotovite| objednateli bankovní záruku
za kva|itu dí|a ve výši 400 000 Kč. Zhotovite| sezavazuje udrŽovat bankovní zárukaza kvalitu dí|a p|atnou v
p|né výŠi po ce|ou dobu běhu Záruční doby d|e této smlouvy' objednate| tuto bankovní záruku uvo|ní
do 10 ka|endářních dnů po up|ynutí Záruční doby a na zák|adě písemné Žádosti zhotovite|e. Právo z bankovní
záruky za kva|itu dí|a je objednate| oprávněn up|atnit v přÍpadech, Že zhotovite| neodstraní oznámené záruění
vady v sou|adu se sm|ouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně sm|uvní pokutu nebo Újmou
způsobenou v souvis|osti s {skytem záruČní vady, nebo jiný peněŽitý závazek, k němuŽ bude pod|e sm|ouvy
povinen apod. Před up|atněním p|nění z bankovní záruky oznámí objednate| písemně zhotovite|i {Ši
poŽadovaného p|nění ze strany banky. Zhotovite| je povinen doručit objednate|i novou záruční |istinu ve znění
shodném s předchozí záruéní |istinou' v původní výši bankovní záruky, vŽdy nejpozději do 7 kalendářních dnů
od jejího Úp|ného vyčerpání.
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C|ánek |X'

9gEvnj-pelcg

|X.1. V případě prod|ení Zhotovite|e s předáním DÍ|a nebo jeho ěásti d|e č|. lIl. této sm|ouvy o dí|o zavazuje se
tento uhradit objednate|i smIuvní pokutu ve uýŠi 0,2%z ceny přís|uŠné části d|e č|. |V. odst' |V.1. této sm|ouvy
zakaŽdý započatý den prod|ení.

|X'2. Za kaŽdou jednot|ivou vadu PD stavby způsobující zuišení nák|adů stavby (vícepráce ze strany
zhotovitele) stavby zjiŠtěnou v průběhu záruění doby můŽe objednate| up|atnit u Zhotovite|e sm|uvní pokutu ve
výši 50.000,- Kč' objednate| je oprávněn tuto smluvní pokutu prominout, a to na zák|adě objektivních důvodů a
oísemné Žádosti Zhotovitele.

|X.3. V případě prod|ení Zhotovite|e s termínem odstranění záručních vad v průběhu záruční doby d|e č|ánku
V|||.4. této sm|ouvy, uhradí zhotovite| objednate|i smIuvní pokutu ve \^ýŠi 0'2 o/oZCafl\ díla d|e č|ánku IV. odst.
|V.1 této sm|ouvy, a to za kaŽdou jednot|ivou vadu a zakaždý zapoěatý ka|endářní den prod|ení s odstraněním
takové vady.

lX.4. V případě nedodrŽení činností (porušení povinnosti stanovené touto sm|ouvou) při výkonu AD je Zhotovite|
povinen zap|atit objednate|i sm|uvní pokutu ve \^ýŠi 10.000'- Kě, a to za každý jednotliuý případ poruŠení
povinnosti, a to i při opakovaném uýskytu téŽe stejné vady. objednate| je oprávněn tuto sm|uvní pokutu
prominout, a to na zák|adě objektivních důvodů a písemné Žádosti Zhotovite|e.

|X.5. Sp|atnost sm|uvních pokut je 30 ka|endářních dnů od doručenífaktury.

|X.6. Up|atněním nároku na sm|uvní pokutu d|e této sm|ouvy není dotčen nárok na náhradu Škody, která
objednateli poruŠením povinností Ze Strany Zhotovite|e vznikne'

č|ánek X.
ostatní uiednání

X.1. objednate| má právo odstoupit od této sm|ouvy za podmínek stanovených zákonem nebo při podstatném
porušení této sm|ouvy Zhotovite|em.

Podstatným porušením této sm|ouvy Zhotovite|em je zejména:
a) závažné nebo opětovné nedodrŽení kva|ity provádění Díla (prací), nebo
b) opětovné nedodrŽení termínŮ a nebo opětovné poruŠení jiných podmínek vtéto sm|ouvě uvedených nebo

z nÍ vyp|ývajících.
c) zjiŠtěnÍ' Že Zhotovitel uved| v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkres|ené informace,

které by mě|y zřejmý v|iv na výběr zhotovite|e pro uzavřenítéto sm|ouvy.
odstoupením od této smIouvy nezaniká nárok na náhradu prokazate|né Škody vznik|é poruŠením sm|ouvy' a
rovněŽ nezaniká nárok na zap|acení smluvní pokuty oprávněné sm|uvní straně. Škodou se rozumí ito, co by
případně muse| objednate| vyna|oŽit navíc nad cenu dí|a stanovenou touto sm|ouvou, pokud by identické dí|o
dokonči| jiný zhotovite|.
odstoupení od sm|ouvy musí mít písemnou formu a musÍ být doručeno druhé sm|uvní straně, přičemŽ Účinky
odstoupení nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení. Ke dni ukončení platnosti této sm|ouvy
z dŮvodu odstoupení objednate|e sepíŠí smluvní strany pÍsemný protoko| o rozsahu Zhotovitelem provedené
části Dí|a.

X.2. Sm|uvní strany se shodují' Že uskutečňování předmětu sm|ouvy vyŽaduje od obou stran vzájemnou
součinnost, pravidelnou informovanost a operativní aktua|izaci stanoveného postupu. Proto budou informace o
všech oko|nostech, které mohou mít v|iv na p|nění závazkŮ,zqména podk|ady pro uskutečňováníjednot|iuých
úkonů a činností, rozhodné pro p|nění závazku Zhotovite|e' předávány v sídle objednate|e. Síd|o objednate|e je
za stejných podmínek také místem předání dokumentace.

X.3' V sou|adu s ustanovením $ 2 písm. e) a 513 zákona č. 32012001 Sb., o finanění kontro|e ve veřejné správě
a změně někteých zákonŮ, ve znění pozdějŠích předpisŮ, je Zhotovite| osobou povinnou spo|upůsobit při
výkonu finanční kontro|y
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X'4. Zhotovite| se zavazuje uchovávat přís|ušné sm|ouvy a ostatní dok|ady týkající se Dí|a ve smys|u zákona ě.
563/1991 Sb. o Účetnictví, ve znění pozdějŠích předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.

X'5. Zhotovite| se zavazuje při podpisu této sm|ouvy před|oŽit objednate|i pojistnou sm|ouvu' jejímŽ předmětem
je pojištění odpovědnosti za škodu zpŮsobenou Zhotovite|em třetí osobě v souvislosti s rnýkoňem jeho činnosti,
ve výši nejméně 7mi|. Kč,. Zhotovite| se zavazuje, Že po ce|ou dobu trvání této sm|ouvy a po dobu záručnídoby
bude pojiŠtěn ve smys|u tohoto ustanovení a Že nedojde ke sníŽení pojistného p|nění pod částku uvedenou
v předchozí větě.

X'6. Zhotovite| se zavazuje' Že po provedení dí|a d|e této smlouvy poskytne objednate|i součinnost, aby
objednate| moh| dostát svým povinnostem d|e $ ,l47a ZYZ, zejména mu na jeho Žádost poskytne seznam
subdodavate|ů podí|ejících se na provádění dí|a.

X.7. Zhotovite| se současně zavazuje provést dí|o pouze prostřednictvím subdodavate|ů' kteří jsou uvedeni
v pří|oze nazvané ,,Subdodavate|é zhotovite|e... Zhotovite| je oprávněn změnit subdodavatere pouze ze
závaŽných dŮvodŮ a s předchozím písemným souh|asem objednate|e.

X.8. Zhotovite| je povinen postupovat při provádění dí|a d|e této sm|ouvy sodbornou péčí a chránitza1my
objednate|e. Dá|e se Zhotovitel zavazuje zachovat m|čen|ivost o Všech skutečnostech, které při plnění ÚŘo|ů
pod|e této sm|ouvy zjistí.

X.9. Zhotovite| se zavazuje provádět Dílo prostřednictvím kva|ifikovaných osob uvedených v pří|oze - realizačnÍ
tým. Rea|izační tým v této sm|ouvě uvedený je Zhotovitel oprávněn změnit pouze ze závaŽnt1ch důvodů a s
předchozím pÍsemným souhIasem objednate|e.

článek X|.
Užití proiektové dokumentace

X|'.| . PředánÍm kaŽdé části díla dojde kpřechodu v|astnického práva kdané části předmětu p|nění ze
Zhotovite|e na objednate|e. Současně objednate| nabude právo tuto část dÍ|a uŽít ve smys|u $ .12 zákona č.
12112000 Sb, vp|atném znění; za tímto Úče|em vsou|adu s $ 61 zákona č,' 121l2ooO Sb.' vp|atném znění,
poskytuje Zhotovite| objednate|i Iicenci za těchto podmínek:

a) objednate| je oprávněn Dílo uŽít zqména pro Úče|y vyp|ývající z této sm|ouvy, nebo které s těmito Úěe|y
souvisí, zejména je oprávněn Dí|o uŽít k prezentaci stavby' samotné rea|izaci stavby a užívánÍ stavby.

b) objednatel je oprávněn vykonávat veŠkerá práva vyp|ývající zpráva Dí|o uŽít podle $ 12 odstavce 4 a 5
zákona č. 121l2ooo Sb', v p|atném znění objednatel vŠak není povinen licenci vyuŽívat.

c) Tato |icence je poskytována jako rnýhradní |icence; Zhotovite| není oprávněn bez souh|asu objednate|e
poskytnout |icenci třetí osobě a je povinen' pokud se s objednate|em nedohodne jinak, sám se zdrŽet
v1ikonu práva Dí|o uŽít.

d) objednate| je oprávněn Dí|o upravit či jinak měnit; v takovém případě je objednate| povinen před úpravou
(změnou) poskytnout Zhotovite|i moŽnost VyJádřit se k záměru úpravy (změny).

e) objednate| je oprávněn oprávnění tvořící souěást |icence zce|a nebo zěásti poskytnout třetí osobě. Kromě
toho informace o Dí|e poskytuje objednate| třetím osobám pod|e podmínek zákona č. 106/1999 sb',
v rozsahu této |icence.

f) Licence je poskytována na dobu neurčitou a objednate| je oprávněn vykonávat oprávnění vyp|ývající z
|icence nejen na území České republiky, a|e i v zahraniěí.

SmIuvní strany spo|ečně proh|aŠují, Že odměna za poskytnutí |icence je jiŽ vdostatečné výŠi (tj. ve rnýŠi obvyk|é
při uzavření této sm|ouvy) obsaŽena v odměně za zhotovení Dí|a (ceně Dí|a) poskytované Zhoiovitetí poote ieto
sm|ouvy a Zhotovite| nemá nárok na dodatečnou odměnu. objednate| tuto licenci' jak je rnýŠe uvedena a
specifi kována, přijímá.

X|.2. Yýchozí podk|ady a Vypracované matrice zůstávají u|oŽeny u Zhotovite|e.

čast xll'
Závěrečná uiednání
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X||.1. Tuto sm|ouvu |ze změnit nebo zruŠit v1is|ovným oboustranně potvrzeným smIuvním ujednáním v písemné
formě - dodatkem.

X||.2'Pokud není v odkazech na jednot|ivé body uvedeno jinak, jedná se o body této sm|ouvy o dí|o.

X||.3.. Pokud neby|o v této sm|ouvě ujednáno jinak, řídí se práVní poměry z ní vyp|ývající avzntka1ící zákonem
ě.89|2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění Účinném ke dni uzavření této sm|ouvy o dí|o.

X||.4. Tato smlouva o dí|o je vyhotovena ve 4 exemp|ářích, znichž objednate| obdrŽí 2 vyhotovení a zhotovite|
obdrží 2 vyhotovení.

X||.5. Tato sm|ouva nabývá p|atnosti a Účinnosti dnem podpisu pos|ední ze smluvních stran.

X||.8. obě strany prohlaŠujÍ, že za součást sm|ouvy se povaŽují tyto pří|ohy a podk|ady:
. Seznam subdodavate|Ů Zhotovite|e (před|oŽí uchazeč ve své nabídce)
. Rea|izační tým (pří|oha bude před|oŽena v nabídce, přičemŽ jména konkrétních osob doplní vybraný

uchazeč před podpisem sm|ouvy ve shodě s osobami, kteými prokazova| splnění kva|ifikace d|e $ 56
odst. 2 písm. e) ZVZ)

. PojiŠtění odpovědnosti (přik|ádá vybraný uchazeč při podpisu této sm|ouvy)o Harmonogram zpracováníjednot|irných částí PD d|e č|. l| - Předmět sm|ouvy

. Specifikace předmětu p|nění (pří|oha bude při|oŽena při podpisu sm|ouvy v totoŽném znění jako by|a
uveřejněna součástí zadávacÍch podmínek k veřejné zakázce)

. Stavebně - technické informace k uýstavbě v areá|u P|zeňská 3' etapa (pří|oha bude při|oŽena při
podpisu sm|ouvy v totoŽném zněníjako by|a uveřejněna v zadávacích podmínkách k veřejné zakáze,)

Na souh|as s ce|ým obsahem uzavírqí Účastníci tuto sm|ouvu podpisy oprávněných zástupcŮ

y praze 0n"..{../.q..s.-r. zz 0 1 -12- 2011
V Brně dne ....'....... '..

Prof. MUDR.
oeKan TaKutTy

V ť'il:ai":

Ino. František Houbek
pňkurista a ředitej| spo|ečnosti

|NTAR o.s. O
, ,.\ l-r ::,.r.-,/-t l .:
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Pří|oha č. 1 Smlouvy: Seznam subdodavatelů zhotovite|e
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Pří|oha č. 2 Sm|ouvy: Rea!izaění ým

Vedoucí pracovního týmu:

         

  

      

       

    

      




