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`SILNICE

GROuP

SMLOUVA 0 DÍL0
A

0BCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovitele:  1823017

„KŘlžovATKA SILNIC 111/37310 A 111/37311 MĚROTÍN -
ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE"

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále
jen „občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

o b j e d n a t e i:   Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 120, 7721101omouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, v]ožka 100
Zastoupena:

Osoby oprávněné j ednat:
-     ve věcech technických

]Čo:yoggrčo#9anstředa-investičnítechniksúo]omouc
DIČ:  CZ70960399
Bankovní spojení
číslo účtu: 
Tel:  

a

Z h o t o v i t e 1:   SILNICE GROUP a.s.
se sídlem: Na Florenci 2116/15,  110 00 Praha 1 -Nové Město
kontaktní adresa: Na Florenci 2116/15,110 00 Praha 1 -Nové Město
Zápis v OR u MS v Praze, oddíl 8, vložka 12069
IČO: 622 42105                                       DIČ: CZ62242105

Telefon:                           e-mail
Bankovní spQjení:

Číslo účtu: 

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

metýká se"
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

@ý samostatně)
ve věcech technických oprávněn k jednání:
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1.   Předmět smlouvy

1.   Předmětem této smlouvyje zhotovení díla:

„Křižovatka silnic HI/37310 a 111/37311 Měrotl'n -odvodnění komunikace"

vrozsahu    stanoveném   přílohou   této    smlouvy   -   nabídkovým   rozpočtem   zhotovitele
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo").

2.   Součástí dílaje dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace
ve  standardu,  v cenových  a kvalitativm'ch relacích materiálů běžně  dodávaných pro  trh
v České republice.

3.   Zhotovitel  Zhotoví  dílo  siri jménem  a na vlastni'  odpovědnost.  Provedením  části  díla
může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto čimostí však odpovídá obj ednateli,
stejně jako by je provedl sám. V případě, že Žhotovitel pověři' provedením některých prací
jiné   osoby,   oznámí   objednateli  jejich  název,  jméno   nebo   obchodní   fimu  a  jejich
specializaci.  Dílo  bude  provedeno  v souladu  s  podmínkami  soutěže,  přijatou  nabídkou
zhotovitele,  pravomocnýni  stavebním  povolením,  právními  a  technickými  požadavky
platnými v době podpisu smlouvy a v souladu  se zákonem  č.  183/2006  Sb.,  o  územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozděj ších předpisů (dále j en „stavební zákon").

4.   Zhotove]ri  díla se rozumí úplné  a bezvadné provedem' všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení  díla,   dále  provedení  všech  činností   souvisejících  s dodávkou  stavebních  a
montážních prací  a konstrukcí, jejichž provedeni' je pro  řádné  dokončení  díla nezbytné
(např. zaři'zení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

5.    Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího
rozsahu prací,  případně požadovat zúžení předmětu  smlouvy a Žhotovitel je povinen na
tyto  změny přistoupit a v případě rozšířen]'  díla tyto  práce  a dodávlq7 za úplatu zajistit.
Toto uj ednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačnflio řízení.

6.   Zhotovitel  provede  dílo  dle  zadání  objednatele,  projektové  dokumentace,  norem  ČSN,
zápisu o předání a převzetí staveniště a při'padných požadavků objednatele uvedených ve
stavebním deníku.

2. Podklady

1. Závaznými podklady k provedení díla jsou:
- Tato smlouva
- Zadávací dokumentace
-Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým

položkovým rozpočtem ze dne 20.03.2018, kteráje přílohou této smlouvy o dílo (dále jen
„položkový rozpočet")

2. Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a ].ejich dostatečná
znalost j e podpisem této smlouvy potvrzena.
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stanovenými  v  závislosti  na  technické   specifikaci   a
dokumentaci, platná po celou dobu prováděm' díla a činí:

Cena celkem bez DPH                           284 837,80 Kč

DPH 21%                                                     59 815,94 Kč

3. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedeni' díla cenu dohodnutou v této smlouvě
(dále j en „celková cena díla").

2.  Celková  cena  díla,  vyplývající  ze  stanovených jednotkových  cen  uvedených  v příloze-
cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pemou, smlumÉ s pevnými jednotkovýmj cenami,

výměrách  uvedených  v projektové

Celková cena dfla vč. DPH 344 653,74 Kč

3. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednáni' snížena nebo zvýšena. Pro
oceněm'   a   vyčísleni'   změn   bude   zhotovitelem   použito   jednotkových   cen   uvedených

#3ž±3#3:r:ž3:3tčet3áhne,ys::b:€Seže:?:t::1át31ue.,o#:edíyá|Ceencěemivíňpša:í,ce:oe;:
úrovni odpovídající době provedení prací.

4. Případné změny objemu prací u položek uvedených v při'1oze č.  1 k této smlouvě mohou být
realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

5. Celkovou cenu dílaje možno překročit či změnit pouze v při'padě, že:

a)  dojde  vprůběhu  realizace  díla  ke  změnám  sazeb  DPH  nebo  ke  změnám  jiných
daňových předpisů, majících vliv na cenu díla

b)  objednatel  bude  písemně  požadovat  provedení  prací  nebo  dodávek,  které  nebyly
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel
nemohl vědět a ani j e nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fákturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Temín plnění

1.  Předámí staveniště: nejpozději 21 kalendářních dnů po uzavření smlouvy

2. Lhůta pro provedení díla: 14 kalendářních dnů od předání staveniště

3.  Objednatel má právo jednostranně učit jiný termín předání staveniště podle provozních a
dopravm'ch podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4.   Vpřl'padě,  že  vrámci  můbr  pro  provedem'  díla  nastane  situace,  kdy  pro  nepříznivé
povětmostní podmín]qr nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební
práce,  prodlužuje  se Hiůta pro  provedení  díla o  příslušný počet  dnů,  v němž nebylo  možno
pokračovat v díle,  avšak pouze v případě,  že zhotovitel provede zápis  o  této  skutečnosti  do
stavebního  deníku, ve kterém bude uveden důvod, proč práce na díle musely být přerušeny.
Zápis  bude  předložen  zástupci  objednatele,  který  potvrdí  případnou  opráměnost přerušení
prací.
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5. Dílo je provedeno, je-1i dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé
stavby dle projektové  dokumentace a položkového  rozpočtu.  Pro účely této  smlouw je dílo
dokončeno, je-1i provedeno  v souladu s projektovou dokumentací  a položkovým rozpočtem.
Obje,dnatel převezme dokončené dílo  s výhradami nebo bez výhrad.   V případě, že vzniknou
vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu,  o tomto bude sepsán
zápis o předání a převzetí dfla.  Staveniště bude wklizeno do  14 kalendářních dní od předání
díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, případné
geometrické   plány,   doklady   o   zkouškách   a   revizích)   budou   předloženy   zhotovitelem
objednateli do 15 dnů od předání díla.

5. Předání a převzetí dfla

1.  Zhotovitel wzve  objednatele nejpozději tři  dny před  dokončením díla kjeho  převzetí.  0
předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma snúuvními stranami s uvedením
případných vad a nedodělků.

2.Vadouseproúčelytétosnúouvyrozumíodchylkavkvalitěaparametrechdílastmovených
projektovoudokumentací,toutosmlouvouaobecnězávaznýmiprávnímipředpisy.

3.  Nedodělkem  se  pro  účely  této  smlouw  rozimí  nedokončená  práce  oproti  projektové
dokumentaci.

4.  Bude-1i  dílo  převzato  s drobnými vadami a nedodělky, které  samy  o  sobě ani ve  spojení
sjinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu,  musí být v zápisu  o  předání  a převzetí
popsánysuvedenímzpůsobuatermínujejichodstranění.

5. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do
10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků,
nedoj de-1i mezi stranami k jiné dohodě.

6. Záruční doba

1.Zhotovitelposkytu.ezárukuzajakostvtrvání60měsícůnacelédílo.
V záruční  době bude dílo wkazovat kvalitativní vlastnosti G)rovozní způsobilost)  stanovené
touto  smlouvou přiměřené obwklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti
přiměřenévlivupovětmostníchpodmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.

2.  Zhotovitel  odpovídá za vady, jež má  dílo  v  době jeho  předání.  Za vady  díla, na něž  se
vztahujezárukazajakost,odpovídázhotovitelvrozsahutétozárúky.

3.Výslovněseujednává,ženavadydíla,vzniklépopřevzetídíla,způsobenéšpatnouúdržbou
vozovky,  násilným  poškozením  těžlqhmi  mechanismy,  pokud  dopravní  zátěž  neodpovídá
konstrúkci vozovky, se záruka nevztahuj e.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny
živelnými událo stmi.

5.  Reklamaci  lze uplatnit nejpozději  do  posledního  dne  záruční  doby,  přičemž  i  reklamace
odeslanáobjednatelemvposlednídenzáručnídobysepovažujezavčasuplatněnou.
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6.  Objednatel  se  zavazuje  zjištěné  vady  neprodleně  písemně  oznámit  zhotoviteli  e-mailem
nebo dopisem.

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo
mailem oznámit otj ednateli zda reklamaci uznává, j akou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo
z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele
tmává_

8.   Zhotovitel   se   zavazuje   zahájit   práce   na   odstraňování   vad,   oprávněně   uplatněných
objednatelem během záruční  doby, nejpozději  do  10  dnů po  obdržení písemné reklamace u
vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamace.

9. Prokáže-li se ve spomých případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje odpovědnost za vady,
resp.  že  vadu  způsobil  nevhodným  uŽíváním  díla  objednatel  apod.,  je  objednatel  povinen
uhradit zhotoviteli veškeré j emu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

10. I'okud se v průběhu záruční  doby prokáže, že tloušt'ka pokládané vrstvy  (mimo nomou
povolené  tolerance)   neodpovi'dá  příslušným  technickým  normám,  je   zhotovitel  povinen
poskytnout  ot)jednateli  přiměřenou  slevu  z ceny krytu komunikace  a zaplatit jednorázovou
smluvní pokutu ve výši  10%  z ceny krytu komunikace bez DPH.  Současně  se  sjednává,  že
záručm' doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7. Platební podnH

1. Veškeré provedené práce na díle budou fáktuovány na základě dílčích měsíčních fáktu.
Zhotovitel doloží k dflčí fáktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách
dle rozpočti] který bude odsouhlasen obj ednatelem.

2.  Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích fáktur vystavených zhotovitelem
lx za měsíc a na základě konečné fáktury. Zhotovitel doloží ke každé  dílčí faktuře zjišťovací
protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočt`L který bude odsouhlasen ob-
jednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli fáktury do výše 90% celkové ceny díla bez DPH dle
čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno
po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků.

3 . Splatnost fálri]r byla dohodnuta na 3 0 dnů ode dne doručení objednateli.
Oprávněně  vystavená  fáktura  musí  mít  veškeré  náležitosti  daňového  dokladu  ve  smyslu
zákona č.  235/2004  Sb.  o  dani z přidané hodnoý ve zněni' pozdějších předpisů a dále musí
obsahovat tyto údaj e:

•   údaje zhotovitele, obchodni'jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení
•   číslo smlouvy a denjejffio uzavření
•   předmět díla
•   číslo fáktury
•   fákturovanou částku
•   datum uskutečnění zdanitelného plnění
•   razítko   a  podpis   oprávněné   osoby,   stvrzující   oprávněnost,   formální   avěcnou

správno st fáktury
•   vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu
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4. V případě, že fáktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené
v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k dophění. V takovém případě se
přeruší plynutí lhůg splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené,
či oprávněně vystavené fáktury obj ednateli.

5. Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fákturované částky za každý
den prodlení se zaplacením fáktury.

6. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (Týhz% yý77cě7'),
soupisů provedených prací (zjz.šf'ovczcz'profo%/};), změn během výstavby (dodczfb;) a fáktur za
stavební práce  v průběhu realizace  díla táké  v elektronické podobě  a to  ve  fomě  souborů
"L ve struktuře  dle  datového  předpisu XC4.  Popis  datové fomátu Xhfl, je umístěn na
stránkách www.xc4. cz.

7.  Objednatel  prohlašuje,  Že  předmět  zdanitelného  plnění  pořizuje  pro  potřeby  související
výlučně s čimostí veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto,
že  má  platnou  registraci  DPH.  Zvýše  uvedeného   dle   §   92e  zákona  o  DPH  plyne,  že
posbrtovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí
dodávky  stavebních  a montážni'ch prací  příjemci phění  (objednateli),  t2n.,  že  pos]qrtovatel
(zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

1.  Vlastníkem  díla je  od počátku  objednatel. Nebezpečí  škody na zhotovovaném  díle nebo
jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájem' prací až do jejich dokončení a předání díla
objednateli.

2. Za nedodržení termínu dokončení díla dle této  smlouvy je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den pro-
dlení.

3. Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných
při jeho předání a převzetí  a uvedených v zápise o předáni' a převzetí, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2°/o z celkové ceny díla bez DPH za každý zapo-
čatý den a každou j ednotlivou vadu.

4.  Objeví-1i se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby
reklamace do doby zápisu o odstraněni' vad se přerušuje.

5.  Splatnost  smluvních  pokut  dle  předchozích  ustanovení  byla  dohodnuta  na  14  dnů  od
doručení vyúčtování Žhotoviteli či obj ednateli.

6. Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nej sou dotčeny nároky objednatele na
náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9. Stavební deník

1.   Zhotovitel  je  povinen  vést   stavebm'   deník   ode   dne  převzetí   staveniště   až   do   doby
protokolámího  předání  a  převzetí  dokončeného  díla  a  odstranění  vad  a  nedodělků,  a  to
minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č.  183/2006  Sb., ve znění pozdějších předpisů a
přílohy č. 9 prováděcí vyhlášlqy 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném mění.
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2.   Nesouhlasí-1i   stavbyvedoucí   se   zápisem,   který  učinil   objednatel   nebo  jím  pověřený
zástupce, případně zpracovatel proj ektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů.

3.   Objednatel  bude  zhotovitelem  infomován  o   zápisu  do   stavebního   dení]ai  učiněném
zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů
ode dne obdržení infomace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

4.  Zápisy ve  stavebním  deníku  se  nepovažují  za změnu  smlouvy,  ale  mohou  sloužit jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla.
Bude-li  zjištěno,  že  stavební  deník  není  přístupný  v době  provádění  prací  na.  díle,  bude
zhotoviteli účtována j ednorázová sankce 500,-Kč za každý zjištěný případ.

6. Zhotovitel je povinen předat po dokončem' díla a po odstranění případných vad a nedoděl]ů
zjištěných pfi předání a převzetí díla obj ednateli originál stavebního deníku k archivaci dle ust.
§  154 odst.1 písm. d) a §  157 odst. 3 zák. č.183/2006 Sb., ve zněn]' pozdějších předpisů.

7.  Zhotovitel  spolu  s originálem  stavebního  dení]ni po  dokončení  díla předloží  Závěrečnou
zprávu  o   kvalitě  provedených  prací,  která  bude  provedena  podle  systému  kvality  ISO
9001:2001.

10. Ostatní ujednání

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě
písemného protokolu prosté všech právni'ch i fáktických závad a seznámit ho se specifickými
místními podmínkami.

2. Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli
zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) v)q.ádření o všech
podzemních  i  nadzemních  inženýrských  sítích  v  prostoru  staveniště   a  přilehlém   okolí.
Zhotovitel  na  vlastni'  náklady  zajistí  jejich  případné  vytyčení  jednotlivými   správci.   Za
poškození   inženýrských    sítí,    které   nebyly   tímto    zápisem   zhotoviteli   předány,    nese
odpovědnost obj ednatel.

3 . Zhotovitel se zavazuj e, že při prováděiií požadovaných prací zabezpečí dodržování
-     bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
-     odpovídajících pracovních podmínek
-     opatření k požární ochraně

stanovených příslušnými právními předpi sy.

4. Smluvní strany se zavazují, Že pohledávku vůči druhé smlumí straně nepostoupí třetí osobě
bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.

5. Dodací podmínky:
-   stavební  práce  budou  probíhat  za  částečné  uzavírky.  Povolení  uzavírky  a  osazení

dopra.vního   značení  zajistí  zhotovitel,  který  bude  po   celou   dobu  prováděm'   díla
odpovi'dat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu,

-   zařízení staveniště a při'padné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů
vzniklých v souvislosti s prováděním díla,

-   zhotovitel zajistí plynulé napojeni' opravovaného úseku najeho začátku a konci,
-   živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici,
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-   ř::S:áe;tsdŤevibi;:i :rčási,a  druh  a  rozsah  kontrolllích  Zkoušek  Požaduje  objednatel

-   zhotovitel je povinen zajistit operativm' a odbomé provádění předepsaných zkoušek a
měření   vsouladu   se   zabezpečením   systému  jakosti   a   požadav]ů   TKP   včetně
požadavft obj ednatele (náklady ].sou zahmuty v celkové ceně díla),

-   zhotovitel je povinen nejpozději  do  podpisu této  smlouvy předložit  objednateli plán
kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy,
kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce
objednatele,

-   od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáw a prohlášení o shodě,
-   při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit,
-   zhotovitel je povinen spolupůsobitjako osoba povimá ve smyslu §2 písm. e) zákona č.

320/2001  Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění,
-   Zhotovitel úhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplat]qr a sankce za škody,

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo
závazných vyj ádření orgánů státni' správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele,

-   Z]iotovitel  odpovídá  dle  ustanovení  občanského  zákoníku  za  škody  vzniklé  mimo
staveniště,  které  jim  způsobí.  K náro]ďm  uplatněným  objednatelem  se  Žhotovitel
v)q.ádří do 1 měsíce ode dnejejich uplatnění,

-   zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé j eho čimostí,

-   zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny obj edna.telem,

-     Součástí předáni' dokončeného díla budou následující dokumenty:
>   osvědčení a protokoly o použitých materiálech a Žkouškách v ,Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací " (viz.TKP).
>   doklad o nakládámí s odpady
>   fotodokumentace z průběhu provádění dila v digitální podobě na CD,

-   technický dozor zajistí obj ednatel vlastními zaměstnanci,
-   objednatel si vyhrazuje právo na prováděri kontroly v průběhu provádění díla,
-   zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění

obecné  odpovědnosti  za škodu v minimální výši  odpovídající  sjednané  celkové  ceně
díla'

-   pokud  zhotovitel v zadávacím řízení,  na jehož základě  byla uzavřena tato  smlouva,

prokazoval  část  své  kvalifikace  prostřednictvím  subdodavatele,  je  ziněna  takového
subdodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že
nový   subdodavatel   prokáže   kvalifikaci   ve   stejném   rozsahu,  jako   ji   prokazoval
subdodavatel, kterého nahrazuje.

11. Závěrečná ujednání

1. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínlqr nebudou brány jako obchodní
tajemstvi  ve  smyslu  ust.  §  504  občanského  zákoníku  a je  možné ji  uveřejrit  na  profilu
zadavatele ve smyslu § 219 zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účimosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.
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2.   V případě,  Že  objednatel   neobdrží  finanční  prostředky  od  zřizovatele,   pak  má  právo
odstoupit od této smlouvy.

3. V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele, zavazují se
smluvní   strany  uzavřít  dodatek  ke   smlouvě,   kterým  dojde  ke  snížení  předmětu  plnění
v závislosti na přidělených finančních prostředcích.

4.  Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této  smlouvy a
souhlasí s ní.

5   Změny  a  doplňky  této   smlouvy  jsou  možné  jen  za  předpokladu  písemné   dohody   a
oboustramého podpi su.

6. Tato  smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2
zhotovitel.

7.  Zhotovitel  nese  plnou  odpovědnost  za  škody  vzniklé  objednateli  v  důsledku  činnosti  v
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

8.   Ve   všech   případech,   které   neřeší   ujednání   obsažená   v   této   smlouvě,   platí   příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy:             č.1 -Nabídkový rozpočet

V Olomouci dne
Za objednatele: 2  3   -04-  Z018

Spróva  s!Inlc  Olc>m
lň:(:!ií\'k,,',á  

S€řcdisko  údrž,?
l,ošto,,.r.l'pr.i

Lipenská  120,  772

Správa silnic Olomo e, P.O

V Praze dne: 05.04.2018
Za zhotovitele:

SILNICE GROUP a.`s.~~T,-~-~
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