
sMLoUvA o DÍLo
uzavřená podle 5 2586 a následujíckh zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, ve zněnípozdějších

předpisů (dále jen ,,oZ')

Smluvnístrany

Správa služeb hlavního města Prahy, přĺspěvková organizace
Sídlo: Kundratka 19, 180 00 Praha 8 _ Libeň
lčo: 70889660
Zastoupená: Mgr.Bohdanem Frajtem, ředitelem

osobv oorávněné jednat ve vä:ech technicĘch;

osoby oprávněné k prováděnízápisü a podeplsovánístavebního deníku:

osoby oprávněné k předání staveniště:

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

emaíl pro fakturaci:
Bankovní spojení:
č. ú.:

(dá le jen,,objeĺl nateľ' )

uNIsERvIs HAšEĘ s. ř. o.
Sídlo: Na Píska 19, Žĺlina, 273 ot Kamenné Žehrovice

lČo: 257 19 98o
Zastoupená: Ing' Miloslav Hašek, jednatel

osoby oprávněné jednat ve věcech techniclcých:

osobv oorávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

osoby oprávněné k přewetí staveniště:

osobv oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Bankovni spojeni:
č. ú.:
Zápis v obchodním/živnostenskémĘstříku: fa zapsána v oR u M&ského soudu v Praze, odd. c,
vložka uI29, zápis ze dne 15.12.1998
(dále jen,,zhotoviteľ')

t. pŘeouĚĺ sMLouvY

Předmětem této smlouvy je závazek zhotoviteJe provést pro objednatele na vlastní odpovědnost

řádně a včas dílo spočívající v provedení stavby ,,Rekonstrukce trafostanice a výměna

hlavnĺch kabelových rozvodů v areátu švz Žiľlte" (dále jen ,,dĺlo") v rozsahu dle následujkí

dokumentace:
a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce
b) Nabídka uchazďe ve veřejné zakázce
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c) Dokumentace pro provedenĺ ýměna hlavnĺch
kabelových ľpzvodů v areálu nceláří ARIPROS
s.r.o., místem podnĺkáníKladno - Č:26t74936

d) Soupis prací, vč' oceněného ýkazu ýměr, které jsou přílohou č. t této smlouvy

S touto dokumentacíse zhotovĺtel seznámil přď podpisem této smlouvy.

Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele zaplatĺt za řádně a včas provedené dílo
dohodnutou cenu dle podmínek této smlouvy'

2. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil se zadávacími podmínkami veřejné -zakázky
,,Rekonstrukce trafostanice a uýměna hlavních kabelolných roaĺod0 v areálu SVZ Zihle", s
rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy
veškeré technĺcké, kvalitativnĺ a jiné podmÍnky provádění díla a že má k dispozici takové kapaciý
a odborné znalosti, Keré jsou pro řádné a včasné provedení a předání díla nezbytné. Zhotovitel
potvzuje, že prověřil podklady a pokyny, Keré oMržel od objednatele. Po dokončení prací

zhotovitel staveniště vyklidí a nejpozději do 10 dn0 po dokončení a předání díla je bez závad
protokolá rně předá objednate]i.

3. Zhotovitel potwzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele, že je shledal
kompletními a vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení

zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i Ę, Keré zhotovitel, jako subjeK
odborně zpüsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat'

4' Zhotovitel jako příslušník všech odborných povolání, kterých je k řádné realizaci předmětu této
smlouvy zapotřebĹ prohlašuje, že realizace předmětu této smlouvy je ve smyslu 5 5 oZ
odborným ýkonem, a že při ní bude jednat se znalostí a pďlivostí, která je s jeho povoláním a
stavem spojena,

u. GENA oÍul l PLATEBNÍ PoDMÍNKY

1. Cena díla je smluvními stranami stanovena Jako cena nejrnýše přípustná za provedení díla dle
podmínek této smlouvy v rozsahu soupisu prací vč. ýkazu výměr. Cena díla je dohodnuta
v následující uýši:

Cena díla bez DPH:
Ď9l1 )1o/n'

5 669 203,95 ,- Kč
ĺ 1on Ę?2 R? _ Kř

Cena díla vč. DPH: 6 859 736.78 - Rč

2. Cena díla je cena nejýše přípustná a nepřekročitelná. Cena díla zahmuje ocenění všech činností
a náklad0 zhotovitele (s výjimkou níže uvedených), tedy jak odměnu za vykonanou práci, tak i

náhradu vynaložených náklad0, potřebných k realizaci, vyzkoušení a předání díla zhotovitelem
včetně zřízení, provozování a likvidace zaŕízení staveniště pro potřeby zhotovitele a včetně
případně potřebných prüzkum0, a dále odměnu a náklady ve vztahu k veškerým činnostem ve
vztahu k realizaci veřejné zakázĘ ve sm]ouvě neuvedeným, o kteých zhotovitel whledem ke
svým odborným znalostem a/nebo na základě předložených podkladü a informacíod objednatele
měl a mohlvědět.

3. Součástí ceny dle ýše uvedeného neJsou správní poplatky, účelně vynaložené k provedení a
dokončení díia' Zhotovltel je povinen řádně a v termínu platit správní poplatĘ, související s
prováděním díla, je však oprávněn obratem Ęĺto platby v plné výša přefaKuľovat objednateli a má
právo na jejich náhradu ze strany objednatele. Právo na náhradu zaplacených spráynígh
poptatk0, vć. penále, pokut, úrok0 z prodleníčijiného příslušensWĹ nemá zhotovitel v případě, že

ircvinnost zaplatit správní poplatek rznikla v d0sledku jeho konání či opomenutí, Keré bylo v
iozporu s obecně závaznýml právními předpisy (včetně vyhlášek a nařízení), technichými a

dalšími oboroými normami a rozhodnutími příslušných správních či soudních or9án0. Takové

správní poplatky jdou k tíŽĺ zhotovitele.
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4. Cena díla je splatná na základě faktur vystavených zhotovĺtelem podle následujĺcích ustanovení
této smlouvy.

5. Zhotovitel bude zasílat faktury na emailovou adresu: faKurY@sshmo.cz,

6. Zhotovitel bude předkládat objďnateli měsí,ční faKury (včetně DPH), Ve kteých budou
vyúčtovány pouze skutďně provedené práce na díle dle smlouvy. Součástí každé měsíčnífaKury
je oprávněnou osobou objednatele podepsané potvnení zhotovitelem předložené specifikace
skutďně provedených prací a oběma stranamĺ podepsaný 4išťovací protokol k faktuře. Výslovně
se sjednává, že Ęfio doklady nejsou zpüsobilé nahradit doklad o předání díla nebo jeho části
objednateli či doklad o převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Za správnost předložené
specifikace skutečně provedených prací co do množsWí a kvaliĘ odpovídá zhotovitel'

7' Do 10ti dnü po předání a přerrzetí díla dle čl. VI. této smlouvy je zhotovitel povinen předložit
objednatelĺ závěrečnou fakturu a protokol o předání a přerzetí díla podepsaný oběma stranami.
Smluvní strany dohodly, že na další nároĘ zhotovitele v souvĺslosti s jeho plněním ze smlouvy
vznesené na objednatele po uplynutí této lhüĘ nebude brán zřetel a objednatel není povinen
taKo opožděně vznesené nároĘ zhotovitele hradit.

8. Splatnost faKur vystavovaných v souladu s touto smlouvou se stanovuje na 30 dnO ode dne
doručenířádně vystavené fakury na adresu objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy.

9. Nebude-li faKura splňovat požadavĘ stanovené touto smlouvou a platnýmĺ pnĺvními předpisy,
není objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením. Nárok na úhradu faKury
zhotovitele neraniká dřÍve než řádným doručením faKury vystavené v souladu s podmínkami této
smlouvy včetně jejích příloh na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

10. Na základě příslušných ustanovení zákona č. 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoĘ, ve znění
pozdějších předpisü bude daň z přĺdané hodnoĘ odvedena objednatelem v režimu přenesené
daňové povĺnnosti. Zhotovłteli tedy bude uhrazena celková částka za provedené dílo dle této
smlouvy bez DPH.

ilI. DoBA A MÍsTo PLNĚNÍ

1, Maxĺmální doba plnění předmětu této smlouvy, vše ve smyslu a intencích smluvních podmínek
zde uvedených, je stanovena v maximální délce trvání 90ti kalendářních dnü od zahájení realizace
plnění do předání díla. K zahájení plnění dojde dnem předání a převzetí staveniště zhotovitelem,
nejpozději však do 15ti pracovních dnO po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Součástí díla je ĺ bezvadné odzkoušení a uvedení do zkušebního provozu, Kený bude vykazovat
všechny sjednané vlastnosti díla' Při nesplnění této čÉsti dodávky díla nebude dílo přewato
objednatelem a zhotovitel Je v prodlení.

3. Místem plnění p šrolící a ýcvikové zaŕizeni Žihle, ľorný dv0r - Poustky 2L, 33t 65 Žihb,
katastrální uzemí Nový Dv0r u Zihle

tv. pnÁvł A pol'INNosTI zHoTovlTELE

1. Zhotovłtel provede dílo na svoJi odpovědnost, náklady a nebezpďí.

2. Zhotovite!Je povinen postupovat s odbornou pečĹ bez zbytečných prütah0 a v souladu se zájmy
objednatele, Keré zhotovitel zná nebo musí znát. Zhotovitel postupuje přl provádění díla
samostatně, ledaže mu objednatel udělí pokyny. Zhotovitel je dále povinen včas oznámit
objednateli všechny okolnosti, Kere zjistil při plněnítéto smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu
pown0 objednatele. Zhotovitel je povinen poskytovat objednatelI včas vysvětlení a podklady
potřebné pro uvážení dalších pokyn0. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na rozpor
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pokyn0 s technickou fiinou) normou, právním předpisem nebo rozhodnutím či stanoviskem
přísĺušného orgánu veiejné správy. Zhotovitel je povinen objednatele alespoň e_mailem včas

upozornit na neúplnost či nevhodnost objednatelem udělených pokynů

3. Bude-li se zhotovitel řídit pokyny objednatele, anĺž by jej upozornil na jejich nevhodnost,

znamená to, že vhodnost udětených pokynů odsouhlasil a zhotovitel müže plnit předmět této

smlouvy tak, aby mohly být dodżeny obecně závazné právní předpisy a podmínky této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škodu způsobenou dodżením nevhodných poĘnů
daných mu objednatelem, jestliže na nevhodnost poĘn0 neupozornil nebo na tuto nevhodnost

upozornil a objednatel na dodržení pokynů netrval.

4. Zhotovitelje povinen opatřit si všechny podklady a informace, z jejichž povahy vypl'ývá, že je má

opatřit zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednatele alespoň e-mailem včas upozor{t na

neúplnost informací nebo dókumentace mu předaných objednatelem nebo, aby nedošlo k
prodlenís plněním předmětu této smlouvy'

5. Bude-li zhotovitel postupovat při plnění předmětu této smlouvy podle objednatelem poslqĺtnut'ých

informací a dokumentli, aniž by upozomil na jejich neúp|nost, má se za to, že poslqĺtnuté

informace jsou úplné a dostačující k tomu, aby zhotovĺtel mohl řádně splnit své povinnosti dle

této smlouvy.

6' Zhotovĺtel je povinen po dokončení a předání díla předat objednateli všechny písemnosti, které

mu objednatel předal nebo Keré vznikly při plnění předmětu této smlouvy, pokud zhotovitel Ę
Keré písemnosťi ;iž nebude dále při plnění srných povinností dle této smlouvy potřebovat, přičemž

splnění této povińnostĺ nesmí být podmiňováno zaplacením požadované odměny nebo výloh.

7 ' Zhotovitel nenĺ oprávněn uvádět v seznamu svých klient0, kteý je dostupný třetím osobám,

informace o obchodníspolupráci s objednatelem bez písemného souhlasu.

8. s čĺnností dle této ýto činnosti
p oprávněn provádě na základě a

v avatel0, Keý zh lizaci veřejné

zakázĘ. Změna tohoto seznamu podléhá rnýslovnému písemnému souhlasu_objednatele s tím, že

takovoü změnou nesmídojÍt ke změně plněníči zt'tnému ovlivnění Výsledk0 zadávacího řÍzení na

realizaci veřejné zakázky, Keré by byly v rozporu se ZVZ.

9. Pokud platné předpisy či části Čsľ stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti

díla nebo jeho části, musí provedení těchto zkoušek předcházet dokončení a předání díla.

10. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat

odpady, včetňě nebezpďných, a nďistoĘ vzniklé jeho pracemi a pracemi jeho subdodavatel0.

ľato poomínka platí i v případě, že odpad pocházíz materiálü, Keré byly na staveniště dodány ze

strany objednatele po potřeuy zhoiovitele. Totéž se ýká zamezení znečišťování prostor a

vozovek mimo staveiriste. pĺi neplnění této povinnosti je obJednatel oprávněn zajlstit čistotu na

staveništĺ a jeho okolíprostřednictvím třetíosoby na náklady zhotovitele.

11. Zhotovitel je povinen likvĺdovat na sv0J náklad odpady wniklé jeho činností' Pp Ęĺto účely je

povinen vést'evldencĺ raniklých oopaáů a jejĺch likvidace vsouladu spříslušnými právními

bř"opi'y, Kerou je povinen předat obiednáteli při protokolárním předáním díla, popřípadě

umožnit í do ní kdykoli v prühĚhu provádění díla. Zhotovitel je povinen

předložit díla objednateli doklady o likvidaci odqadu rrzniklého jeho činností
při prová těthto dokladü o likvidaci odpadu neníobjednatel povinen aĺo.oo
ihotovitele přelrzÍt a nedostává se do prodlení s jeho přerzetím. Dílo se až do doby splnění této

povi n nosti zhotovitelem považuJe za nedokonče né.

Ĺz. Zhotovitel nese odpovědnost za škody zpüsobené zásahy do práv vlastníkü sousedních

nemovitostí.
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13. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla materiály, ýrobky a zařízení v kvalitě dle

technického popisu a standardu kvality prováděných pracĺ a smlouvy. Zhotovitel je povinen

doklady prokazují,rí vlastnosti použiých materiálů, výrobků a zaŕízení (např. prohlášení o shodě,

atesý'apod.) pŕeonžit objednateli před zahájením prací, při nichž bude uvedeného materiálu,

lnýrobku'či zářťzení užĺto, Plnění těchto povinností zhotovitelem je podmínkou řádného provádění

díla.

tĄ. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před podpisem smlouvy pojistnou smlouvu na rizika

vyplývající z jeho čńnosti při proúádění díla a na dílo samotné podle smlouvy, a to ve ýši
minimálně 5.000'000,-Kč

15. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpďnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy, dále

se zhotovitel zavazú;e dodźovat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při prácĺ a v oblasti

ekologie základní podmínky, a dále se zhotovitel zavazuje plnit povinnosti uvedené v nařízeních

vlády č. 591/2006 sb., 36212005 sb., 378l2ool sb', 1o1/2oo5 sb., Lll2002 Sb. a v zákoně

č. 309/2006 sb.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce .min. .3 pracovní dny
předem záiisém do stavebního đeníku a emailem ke kontro]e a k prověření prací, Keré v dalším

postupu oudou zakrfi nebo se stanou nepřĺstupnými. NeučinĹli tak, je povinen na žádost

objednatele odkryt práce, ktere byly zakryty nebo Keré se staly nepřístupnými, na wüj náklad.

Ĺ7. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zá
kontrole, je zhotovitel oprávněn předmětné
dodatďně pžadovat jejich odkrytĹ je zho
objednatele. Pokud se však zjistĺ, že práce

spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakfiím zhotovitel.

18. V případě, že se objeví jakákoli vada díla v záruční době nebo při převzetí díla, je zhotovitel

povin'en bezplatně tuto odstranit a rovněž nahradit objednateli veškeré z toho wniklé i následné

itoay. Vady a nedodělky z přejímacího řízení a vady díla vzniklé v prüběhu záruční doby uplatní

objednatel u zhotovitele pĹsemně v trv. reklamačním listu, přičemž. vadu. popĺše a uvede

poiadovaný zpflsob jejího odstranění' V případě vad a.nedodělk0 z přejímacĺho řízení lze ýto
Lpatnit ze strany objednatele také již v protokolu o předání a převzetídíla.

19. objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, nahrazenĺm novou beładnou věcí

1pńěním1 neuo požaoovat přiměřenou slevu ze sjednané c-eny v případě,. kdy nelze věc opravit,

öokbdeń o prüběhu reklamačního řízení až do úplného odstranění závadného stavu je

reklamační list,

20. V případě oprávněné reklamace je zhotovitel povinen vadu uznat, a je povinen do 3 pracovníĺ:h

ońo 
'oo 

uplatnění vady začít s odstraňováním závadného stavu (tedy zahájit .' 
práce na.

odstraňováňí vady nebo iávadného stavu). Do 10 pracovních dn0 ode dne zahájení těchto prací

je povinen vadu nebo závadný stav odstranit. V případě, že se s přihlédnutím ke všem
-oujełtlvním 

okolnostem jedná o vadu v by nebylo

spŕavedlivé po zhotoviteii požadovat jej en o této

skutečnosti písemně inforńovat objed-nátele, Uplatnění

vady, nebo, pokud s přihlédnutím ké všem ok ĺstit dřÍVe,

nepńdbně poté, co-tato skutďnost vyj ím reklamačního listu zhotovĺtelem

objeonatell 
's 

po'wzením o odstranění se předmětné r.eklamační řízení

poíažuje k datu potvzení objednatetem objednate] nehľadí náklady vzniklé

zhotoviteli v sowislosti s řádně uplatněnou reklamací, nedošlo_li k jiné dohodě stran.

V pffpadě, že zhotovitel nemá ve smyslu zakonných povinností a/nebo povinností dle této

s.iojvy vädu uznat a zajistit její odstraněnĹ je zhotovitel do 3 pracovních dn0 od uplatnění vady

povineń sdělit písemnc ouieońaieli, že vadu ńeuznává, spolu s uvedením konkrétního zákonného

düvodu, jinak platí, že vadu uznal.
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22. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lh0tách zde uvedených je objednatel oprávněn provést Ę1to
práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím

zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Tímto s€ zhotovitel nezbavuje

odpověd'nosii za dílo jako celek aní jeho jednotlivých částí. objednateli v případech prodlení

zhotovitele s odstraněńím vady vzniká nárok na smluvnĺ pokutu dle smlouvy a dále v případě, že

objednatel provede opravu vady na vlastní náklady nárok na smluvní pokutu rovnající se částce
představujhí výši náŘladů vynaloženou objednatelem na odstranění vady, tj. Wši samotných

nĺłlaoo vynaloiených na úhiadu opravy realizované třetí osobou plus vlastní režĺjní náklady na

opravu ve výši 7 o/o z ceny opravy. Sml
objednatel je oprávněn jednostranně
smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele
či promlčeným. Přičemž pohledávky zanikajíza
k započtení zhotoviteli.

23' Zhotovĺtel prohlašuje, že dílo, jakož i jeho jednotlivé části, bude mít ke dni předání stanovené

vlastnosti a bude odpovídat zákonu č.22lt997 sb.

24. objednatel nebo jĺm pověřený zástupc ění díla' Zjistí_li, že

zhótovitel provádí dílô v rozporu se l oprávněn zastavĺt

prováděné práce a dožadovat se toho, 6 Vadným prováděním

ä oĺlo provábä řádným zp0sobem. Jestliže zhotovitel tak neučiníani v přiměřené lhütě mu k tomu

poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od

smlouvy odstouplt.

25. Zhotovitel je povinen zajistit vyloučení sých zaměstnanc0, spolupracujících'subjeKü nebo jeho

su6odavalelü z provádéní díla'na základě návrhu objednatele. Za oprávněný d0vod v návrhu na

vyloučeníse považuje na straně objednatele zejména:

nedostatečná kvalita prováděných prací,

nedodržování jakékoli části staební dokumentace a pokynü objednatele v rozporu

s povinnostmi zhotovitele,

- opakované porušenípovĺnnostízhotovitele,
opakova né porušení stanovených tech nic kých podm ínek,

neposĘĺtování součinnosti odpovědných osob zhotovitele v komunikaci s objednatelem

v. STAVEBNÍ DENÍK A DoKlÁDY o PRoBĚHu sTAvBY

1. Zhotovitel povede po celou dobu rĺýstavby stavební deník, rýkající se-!íla dle smlouvy, jak mu

ukládá s 1ś7 zákońa č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisü. Záznamy ve

stavebnTm deníku budou prováděny výhradně v českém jazyce osobami oprávněnými za smluvní

strany jednaĘ tj. osobami uveden'ými záhlaví smlouvy.

2. Záznamy do stavebního deníku provádí mimo osob oprávněných za zhotovitele a objednateh a.

ór9áň, imocněnýcľl s-tavebním zákonem též zástupce autorského dozoru projektanta, provádění

záźnamü do stavebního deníku musĺzhotovitel umožnit a strpĚt.

3' Vyžaduje-li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musĺ se protistrana vyjádřlt písemně

rtomuĺo záznaňu do 3 pracovních dn0 po prokazatelném seznámeníse zápisem, jinak se máza
to, že s pruotním záznamem souhlasí.

4. Stavební deník ;e nezbytnou součástí předání díla, pokud nebude řádně vedený stavební deník

předán spolu s dílem, považuje se toto za podstatné porušenísmlouvy a vadu díla.

u. pŘeoÁľÍ l pŘewĺĺÍ oÍuł

1. Dílo vymezené smlouvou je splněno protokolárním předáním díla zhotovitelem objednateli.

K přelzetí díla za objednatéb je oprávněná osoba rnýslovně uvedená pro tento úkon v záhlaví

smlouvy.
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6.

1

2

3,
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Zhotovitelje povinen písemně oznámit objednateli doporučeným dopisem nejpozději 10 dnů před

termínem áokončenídíla, tay bude dílo př1praveno k předání. Současně s tímto oznámením předá

zhotovitel dokumentaci a předávacídoklady dle této smlouvy.

objďnatel je povinen dílo přewít pouze v případě, že b lků. objednatel je

opŕávněn oońĺtnout převzít a/nebo vrátit předmět smlouvy, pokud

näodpovídá v podrobnóstech, kvalitě, kvantitě a specifĺk ve smlouvě, aniž

by se tím objednatel dostal do prodlenĺ.

Aniž by byla dotčena práva objednatele, vyplývající z ostatních ustanovení smlouvy nebo ze

zákona, je objednatel dle vlastnívolby dále oprávněn:

a) odmítnout a vrátit nevyhovujkí předmět plnění na náklady zhotovitele, požadovat úhradu

b) předmětu pl ího stavu;

cĺ ńí nevyhovuj ží nebo služby,

vujípodmínk

Pokud zhotovitel neprovede kontrolu, odstranění vad nebo neposkytne náhradní plně.nív souladu

s tĺmto ustanoveníń nejpozději do 5 dnü ode dne, kdy o to byl požádán objednatelem' je

;bj.d;.t l ;právněn sań neuo prostřednicwím jiné osoby a na náklady zhotovitele předmět

pńění zkontrolovat, opravit nebo zajistit náhradní dodávku'

ních dokumentace skutďného provedenídíla (v
RoM ve formátu *.pdf), vytýčení a geodetické

obě na cD RoM - vše v provedení oprávněným
m a zařizením, prohlášení o shodě, atesĘ a

s odpady a provozní dokumentace (revizní

kol0 o zaškobní obsluh jednotlirných zařízení).

Nebude_li ke dni předání dí]a zhotovitelem součástí předávaného díla něKeý z dokladü

uuJ"ný.r' u to.to článku, za předpokladu, že takový doklad je vyžadován, není obJednatel

povinen dílo převzĺt.

v!t' ánuxn zA DÍLo

smlouvy záru e čl' l této smlouvy, a

ích, pouŁití be a zařízení schválených

ice, łtea pďí mlouvy obJednatelem'

ednateli. Za záruční dobu jednotlĺvých
doby daná rnýrobcem tohoto zaŕizeni

dohodnuto v předávacím protokolu, která

telem.

kryté, odstranite]né i

Zhotovitel zároveň
předmětem díla dle

žby trpí vadami.

Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně po doručení

reklamační-ho listu a oostrańit ji nějpozději do 10 dnü od doručení reklamačnĺho listu.
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vlII. sMLuvNÍ PoKUw A sMLuvNÍ únoxv z pRoouľÍ

1' Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat níže uvedenou
dohodnutou smluvní pokutu:
a) za prodlenĺ s dodržením termínu dokončenía předánídíla dle čl. il. této smlouvy, a to 0,2

% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení,
b) za prodlení s nástupem na odstranění vady či nedodělku z přejímacího řízení, bylo-li dílo s

vadami či nedodělĘ přewato, a to 5,000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý
započatý den prodlení,

c) za prodlení s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení v dohodnuté době, bylo_li

dílo s vadami či nedodělky přewato, a to 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a }ęždÝ
započaý den prodlenĹ

d) za prodlení s nástupem na odstraněnĺ vady uplatněné v záručnídobě, a to smluvní pokutu

ve uýši 5.ooo,- Kč za každou vadu a každý započat'ý den prodlení,
e) za prodlení s odstraněním vady uplatněné v záruční době, a to smluvní pokutu ve výšĺ

5.ooo,- Kč za každou vadu a každý zapďaý den prodlení.

2. Zaplacením kterékoli z výše uvedených smluvní,ch pokut nebude dotčena odpovědnost zhotovitele
za škodu. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnO po doručení vyúčtovánĺ smluvní pokuĘ
zhotoviteli. Smluvní strany se rĺýslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto odstavce müže

objednatel zapďĺtat i na nedoplatek ceny díla dle čl. il. této smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodty, že zhotovitel m0že po objednateli požadovat úrok z prodlení za
prod|enís placením řádně a včas doručených faKur zhotovitele ve ýšl stanovené 5 1970 oz.

il. oDsTouPEľÍ oo sMLoUlÍY

1. Aniž by byla dotčena ostatní ustanovení smlouvy, smluvní strany se dohodly, že prcd|ení

zhotoviĹele delší nď 10 dnĺ a/nebo nesplnění něKeré z povĺnností zhotovitele stanovených ve
smlouvě, je stranami považováno za @statné porušenísmlouvy.

2. objednatel má právo v případě podstatného porušenĺ smlouvy zhotovitelem kdykoliv od smlouvy

odstoupit, a to bez jakéhokoliv uplatnění sankčních nárok0 ze strany zhotovitele vüčĺ objednateli'

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele náleží zhotoviteli pouze _účeJně
vynaiožené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi na dĺle ponížené o
nároky objednatele. Současně objednateli vznĺká vedle nároku na smluvní pokutu, nárok na

úhradu náruao0 nad rámec ve smlouvě sJednané ceny díla vynaložených na dokončenĺ díla
objednatelem' resp. třetíosobou, a nárok na náhradu ztrát rrzniklých prodloužením termínu jeho

dolkončení ve stejném rozsahu a dále rovněž nárok na úhradu veškerých náklad0, Keré by
objednateli nerznikly neb'ýt odstoupení od smlouvy, zejména se tím rozumí náklady související se
zajištěním rozpracovaného díla, zjištěním stavu rozpracovanosti díla (náklady na znalce,
ex-ekutory, notáře apod.), vyklizení staveniště a další. objednateli dále rznika nárok na režijní
nák|ady na dokončení díla objednatelem, resp. třetí osobou ve výši 7 %o z ceny prací prováděných

objednatelem, resp. třetí osobou.

Ą. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele náleží zhotovitelĺ část ceny díla
odpovídající provedeným pracím na díle snížená o eventuelní nároky objednatele.

5. odstoupí_li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou

následující:

- Zhotovitel provede do peti dnO od odstoupeníod smlouvy soupis všech ke dni odstoupeníod
smlouvy provedených prací a tento předloží k odsouhlasení objednateli, objednatel se
k tomuto vyjádřído deseti dn0 od jeho doručení.

- Zhotovlte] vyzve obJednate|e k předání a převzetí provedené části díla a objednatel je
povinen do deseti dnfl po obdržení ťytvy zahájit přejímací řízení. V rámci tohoto přejímacího

řízení ;e zhotovitel povinen předat objednateli zejména originá|y stavebních deník0, ale i
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6.

jiných dokumentü, Keré vznikly v souvislosti s prováděním díla do doby odstoupení od
smlouvy. o tomto přejímacím řízení bude mezi smluvními stranami sepsán protokol.

_ Po předánía převzetí provedené části díla včetně veškených souvisejících dokumentů (včetně

originálů stavebních deníků) je zhotovitel oprávněn uplatnit u objednatele odsouhlasený
soúpis provedených prací faKurou, přičemž provedené práce ocení způsobem, Keným je
stanovena cena díla. Přílohou faKury pak bude objednatelem odsouhlasený soupis
provedených prací a protokol o předání a přewetí provedených prací. Splatnost faktury je
stanovena na 30 dníod jejího řádného doručeníobjednateli.

V případě odstoupení od smlouvy kteľoukoliv smluvní stranou odpovídá zhotovitel za vady
provedené částidíla zjištěné po celou dobu záručnílh0ty určené smlouvou, 7áruční lhůta běžíode
dne předání provedené částĺ díIa. Práva a povinnosti smluvních stran t'ýkající se záruĘ za
provedenou část díla včetně postupu při reklamačním řízenídle smlouvy tak nejsou odstoupením

od smlouvy dotčena a tĺvají i po jejím zániku.

x. zvúšľľÍ u'EDNÁNÍ

Dnem předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpďí škody na zhotovovaném díle

rzniklé jeho činností. Zhotovitel nese nebezpďí škody nebo zničení díla až do jeho předání,

ledaže by ke škodě došlo ĺjinak.

Dostane-li se zhotovitel do prodlení a přes výzvu objednatele práce nevykoná ani v náhradní

lhfltě stanovené objednatelem, má objednatel právo nechat provést práce třetí osobou. V

takovém případě je źhotovitel povlnen hradit objednateli všechny s tím spojené- zvýšené náklady.

Tato skutłńost đává také objednateli právo na odstoupeníod smlouvy s tím, že ryčíslená škoda

bude uhrazena zhotovĺtelem.

V případě okolností vyšší moci, Keré přechodně znemožní jednomu ze smluvních partner0

,eälizäci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinnostĺ o dobu trvání

okolnostívyšší moci, případně o dobu jejích následkü. Jako vyššĺ mocjsou.označeny okolnosti a

událostĺ nzhixlé po uzavření smlouv11 á to mimořádné, nepředpokládané a nezávislé na vůli

smluvních stran a opravňují ke změně smluvních podmínek. Za hĺto okolnosti se považují

okolnosti dle $ 2913 oz' K;Ždá smluvní strana, Keré není možno rrzhledem k okolnostem vyšší

moci plnit wó;e smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomlt druhou stranu' Tuto

informaci je třeba potvrdit doporučeným dopisem'

Dnem předánĺ staveniště zhotovitel nese odpoväjnost za škody způsobené kontaminací pÔdy,

odpadních vod či vodních toků ropnými nebo jinými produĘ či látkami.

Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpďnosti práce

a požární ochräny, a to i v případech souŁĚhu prací a čĺnností zhotovitele a přímých dodavatelü

objednatele.

DodávĘ dodané na staveniště objednatelem se řídí ustanovením s 2597 a Ż598 oZ.

Dodavatel přebírá nebezpďí změny okolnostĺ ve smyslu ustanovení s 1765 odst. 2 občanského

zákoníku.

Je-li nebo stane_li se některé ustanovení smlouvy včetně jejích příloh neplatné či neúčinné,

zůstavají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Namísto nepla_tného či -neúčinného
ustanoŕení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisO upravujíĺrích otázku

wájemného yztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit sy0j vztah přijetím

;iného ustanovení, Keré ým uýsledkem nejlépe odpovíĺdá záměru ustanovení neplatného resp.

neúčinného.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva a veškeré její změny a doplnění byly

uveřejněny na profilu zadavatele a uvedeny v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m.
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Prahou, která je veřejně pŕístupna e \iera cbsahuje údaje o $lŤ -'1_1ł*- =rc- *
smluv, číselné označenítéto smlor'lvy a 6efuri1 j'ej;ho podpisu'

10. Zhotovitel bere na väjomí, że ob1ednatęl ;e povinnym subjeKem @É -=ŕć :
přístupu k informacím a souhlasí s tlm, abv cb1ednatel v souvislosti s toutc 9-d'_:5Ęl_ ffil
informace v souladu s tímto zákonem.

11. Smluvní strany prohlašují, že skutďnosti uvedene V ieto smlouvě nepovaż_; = re
tajemství ve smyslu 5 5o4 občanského zákoníku a udéluji souhlas k jejich użt : -_*ŕ-
(zejména na prońlu zadavatele) bez stanoveníjahichkoli dalších podmínek.

IŻ' Strany se dohodly, že pro všechny spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s nĺ' r_-* *
nepoáaří odstranĺĺ jednáním mezi stranamĺ, je místně přĺslušný obvodní soud pro Prahr. ] -a
Městshŕ soud v Praze, a to dle jejich věcné příslušnosti'

xI. znvĚnečľÁusrłľovrľÍ

1. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí česhŕmi obecně závaznými právnímĺ

předpisy, především zákonem č. 89/2012 sb.

2. obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě' Jakákoliv změna

smloury musí b'ýt provedena v souladu se zákonem č, l3712006 5b. o veřejných zakázkách, ve

znění pozdějších předpisů.

3. Tato smlouva nab'ivá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, Její platnost

končísplněním závazků obou smluvnĺch stran.

4' Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdržíjedno vyhotovení,

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah. smlouvy a že !i uzavřely na základě své

svobodné u uáĺńé 
"ĺp,-í'ousane'm 

této smlouvy bezuýhradně souhlasí a na dükaz toho připojují

vlastnoruční podpĺsy suých oprávněných zástu pc0.

V Praze an",ł''41..zoĺa v Žilině, dne: 06'10'2016

Mgr.Bohdan Frajt, ředltel
Správa služeb hlavního města Prahy,
příspěvková organizace

Ing. Miloslav Hašek, jednatel

UNISERVIS HASEK, S. T. O.
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