
SMLOUVA 0 Dim
uzavfené podle § 2586 a nésl. zék. 6. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku, V platném znéni,

na akci

”REHABILITAéNi PARK PLICNi KLINIKY V AREALU FN
HK — ETAPA 1 A 2“

éislo smlouvy /2018

I. Smluvm’strany:

Zhotovitel:

Objednatel:

Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.

Honkova 272, 500 02 Hradec Krélové

zapsany V obchodnim rejst 'ku vedeném u Kraj ského soudu V Hradci Krélové,

oddil C, Vloika 14420

ICC: 25918681
DIC: C225918681
bankovni spojeni: CSOB a.s., Hradec Krélové

éislo étu: 1542 14474/03 00

statutérni zéstupce: Lubomir Koét’2'11 — jednatel spoleénosti

zéstupce ve Vécech smluvnich: Lubomir Ko§t’él

zéstupce ve Vécech technickych:_

na strané jedné (déle jen “zhotovitel”)

Fakultni nemocnice Hradec Krélové

Sokolské 581, 500 05 Hradec Krélové — NOV}? Hradec Krélové

tel.: 49583 1111, centr. fax: 495512346

bankovni spoj eni: Ceské nérodni banka

éislo étu: 24639511/0710

16:0: 00179906
DIC: CZOOI79906
statutérni zéstupce: prof. MUDr. Vladimir Paliéka, CSc., dr. h. c., feditel

zéstupce ve Vécech smluvnich a technickych:

_
technicky dozor objednatele (TDS):—
na strané druhé (ddlejen "0bjednatel")

II. Pfedmét smlouVV
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I. Pfedmétem této smlouvy je Zdvazek zhotovitele provést pro objednatele stavebnl' a monldini prdce na akci

”Rehabilitaé'm' park Plicni kliniky v aredlu FN HK — ETAPA I a 2“ (dd/e jen ,,dl'lo“) i vrozsahu dle

projektové dokumem‘ace /ddle jen PD/ a vykazu vymér /ddle jen VV/ zpracované projekénl' rmou green4plan

s.r.0., Vysokov I91, 549 12 Vysokov ve 12/201 7 pod. zak. 6. 2017/59 a zdvazek objednatele uhradit zhotoviteli

za fddnéprovedené dila smluvenou cenu.

Tato smlouva se uzaviré V souladu se zadévaci dokumentaci objednatele ze dne 22.2.2018, a

to na zékladé Vysledku zadévaciho fizeni na vefejnou zakézku malého rozsahu na stavebni

préce zadanou na zékladé interni smérnice FNHK 6. 2 o zadévéni vefejnych zakézek dle ust. §

31 zz'lkona é. 134/2016 Sb., 0 zadévéni vefejnych zakézek, ve znéni pozdéjéich pfedpis (déle

jen ,,zékon“) pod evidenénim éislem P18V00135469 s nézvem ”Rehabilitaéni park Plicni

kliniky V areélu FN HK — ETAPA 1 a 2“ a nabidkou zhotovitele ze dne 13.32018.

Dilo bude provedeno V souladu s platnymi prévnimi pfedpisy, normami a vyhléékami

V jakosti spl ujici obecné technické poiadavky na VystaVbu ve smyslu zékona é. 183/2006

Sb., 0 zemnim plénovéni a stavebnim fédu (stavebni zékon), V platném znéni. Provedeni dila

bude zaji§téno oprévnénou osobou ve smyslu zékona é. 183/2006 Sb., 0 L'lzemnim plénovéni a

stavebnim fédu (stavebni zékon), V platném znéni.

2. Dilo vymezené v bodé I. tohoto éldnku tvofl' zejména:

2.1 Provedem' veikerych stavebm'ch pracz' a doda'vek komplexné tj. véetné v§ech souvisejl'cich montdinl'ch praci.

V§e za podml'nek stanavenych touto smlouvou, smluvnl' realizaém' dokumentacz' a pokyny ze strany objednatele.

2.2 Provozni poiadavky: Préce budou realizovény na venkovnich plochéch u obj. 6. 14 —

Plicni pavilon V hlavnim areélu Fakultni nemocnice Hradec Krélové, Sokolské 581, 500 05

Hradec Krélové — NOV}? Hradec Krélové. V objektu samém, V okolnich objektech a na

pfilehlych komunikacich bude probihat p0 dobu realizace béiny provoz. Zhotovitel proto

bude pOVinen omezit na nezbytné nutnou miru hluk, praénost a Vibrace. Je nutné zajistit

pr béiny L'lklid na pfijezdovych komunikacich, budou—1i V rémci plnéni dila zneéiétény.

Plochy dotéené staVbou budou uvedeny d0 p vodniho stavu.
2.3 Pr béind aktualizace éasavého pldnu realizace za déelem koordinace pract' a doddvek.

2.4 Vybudovéni objekt zafizeni staveniété a zajiéténi jeho ostrahy, provozu, driby

anz'lsledné likVidace. Objednatel neni schopen zafizeni staveni§té poskytnout V jim

spravovanych objektech.

2.5 Provédéni pfipadnych Vicepraci pisemné poiadovanych objednatelem na dile bude

realizovéno pouze za pfedem odsouhlasenou hradu.

2.6 Zajiéténi pfedepsanych, potfebnych anebo touto smlouvou sjednanych, 6i objednatelem

poiadovanych zkouéek, reVizi, atest , névrh provoznich a manipulaénich féd , apod., dle

platnych vyhlééek a platnych norem CR a (116 dohodnutého systému fizeni jakosti. Veékeré

reVize, zkouéky a atesty musi byt platné a bez zévad.
2.7 Daddvka kompletm' dokumentace skuteéného provedenl' dila, v5. PD v§ech profesz' a kompletnl' dokladové

Edsti bude ve tfech vyhotovem'ch v textové a vykresové podobé, a 3x vdigita'lnl' podobé /na CD vykresy ve

formdtu *.dwg a *.pdf, textové podklady v podobé *.d0c, *.xls, *.pd pfipadndfotodokumentace v *jpg, (“inf

*.bmp) ipodrobné viz. pfedané Standardy FNHK/.

III. Cena dila

1. V élenéni dle poloikového rozpoétu:

Nabidkovz'l cena — 1. ETAPA: 1.245.910,00 Ké bez DPH

Rezerva 5% ze zékladnich rozpoétovych miklad : 62.296,00 Ké bez DPH

Celkové nabidkové cena 1. ETAPY Vé. rezervy 1.308.206,00 Ké bez DPH
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Nabidkovz'l cena — 2. ETAPA: 827.150,00 Ké bez DPH

Rezerva 5% ze zékladnich rozpoétovych mikladl‘i: 41.358,00 Ké bez DPH

Celkové nabidkové cena 2. ETAPY vé. rezervy 868.508,00 Ké bez DPH

Celkové nabidkové cena 1.+ 2. ETAPY: 2.073.060,00 Ké bez DPH

Rezerva 5 % zékladnich rozpoétovych néklad 1. + 2. ETAPY: 103.654,00 Ké bez DPH

Celkové nabidkové cena 1. + 2. ETAPY vé. rezervy 2.176.714,00 Ké bez DPH
Cena za provedené dilo je stanovena jako cena bez DPH, k nii bude p poétena DPH ve vyéi

stanovené platnymi a éinnymi prévnimi pfedpisy k okamiiku uskuteénéni zdanitelného

plnéni. V pfipadé, e se na dodévku dila nebo jeho éést vztahuje ustanoveni reiimu pfenesené

da ové povinnosti dle ustanoveni § 926 zékona é. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty,

V platném znéni, bude cena za toto dilo nebo jeho éést uvedena na da ovém dokladu

samostatnou poloikou.

Smluvenou cenou za dilo nebo jeho éést je pak Vidy cena bez DPH.

Da ové doklady zhotovitele budou élenény dle da ové klasi kace stavebnich dél dle

vyhlé§ky é. 321/2003 Sb. /CZ—CC/ a (116 standardni klasi kace produkce /SKP/ (opatfeni CSU

é.j. 1174/93-3010/.
2. Cena za provedené dilo je stanavena jako nejvyie pfl'pustnd kdatu dokonéem' dilo. Tato cena obsahuje i

rezervu, a to ve Wii 5 % z celkové ceny dilo (bez zapoétenl' V3256 rezervy samotné). Vpfl'padé, 2e p samotné

realizaci pfedmétu smlouvy vznikne poiadavek objednatele na dodaleéné doddvky, sluiby c'i stavebni prdce,

vyhrazuje si objednatel prdvo na poskytnutl' takovychto dalEl'ch doddvek, sluieb c7 stavebnich pracz' od

zhotovitele, a to a2 do vyfe vytvof‘ené rezervy (5 %), tzn., vzniknou-li vrdmci provddénl' dila ndraky na

dodatec'né doda'vky, sluiby 5i stavebm'prdce, budou tyto realizovdny a ocenény zhatovitelem a ndsledné hrazeny

z rezervy. 0 neéerpanou rezervu se snl’il’ ndklady afakturace.

3. Cena za provedené diloje stanovena pfi vynaloiem' v§ech odbornych a technickych znalostl'zhatovitele, a ddle

zahrnuje ve§keré na'klady a éinnosti potfebné kpravedenl', vyzkouiem' a pfeddm' dl'la Zhotovitelem, tj. pfedev51'm

ndklady na materidly, pracovnl'st'ly, stroje, dopravu technického zafl'zem', véetné zfl'zenl', provozovdm' a likvidace

ZS i pro potfeby v§ech subdodavatelii, reiii a zisk zhotovitele, ndklady na zabezpeéem' BOZ a PO na staveni§ti,

veikeré paplatky za nezdvadné uloienl' suté a odpad ze stavby, za spotfebu energil’, za prona'jmy, odstra ovdm'

zneéiEIéni provozem slavby, sankce, pokuly, pend/e, pojiiténl', véetné v§ech potfebnych priizkum , revizt' a

zkouEek. Cena 2a provedené dilo ddle zahrnuje na'klady na znaéenl' BOZP a P0 (dm'kové cesty apod.) dle

platnych pfedpis a realizaci v§ech prostup jako poidrm'ch dle C'SN 730810.

4. Ve§keré ménéprdce, nutné viceprdce a zmény nad ra'mec sjednaného dl'la vyplyvajl'cz' z dadateénych pl'semnych

poiadavk objednatele budou ocenény v sou/adu s poloikovymi r02poéty, jeijsou sauc'dstl' nabl’dky zhotovitele.

Bude-li sejednat o poloiky Zde neuvedené, budou tyto zpracovdny dle plalnych cenovych pfedpis a to veformé

poloikového rozpoétu dle metadiky URS a v cendch URS. Vp padé, 2e nebude moino pouil'tjednotkovych cen,

bude stanovena cena dohodou. Na tyto ménéprdce, viceprdce a zmény bude ndsledné vystaven zme'novy list.

Odsouhlasem' zménového listu prajednd zhotovitel s pracovm'kem, kterj} pro objednatele zajis‘t’uje inienyrskou

éinnast.

Vl'ceprdce provedené bez dodrienl' vy§e uvedeného postupu 5i sauhlasu objednatele, jdou plné k tiii zhotovitele.

5. Zhotovitel prohiaEuje, ie za cenu vy§e uvedenou provede dilo vplném rozsahu uvedeném die 51. II. této

smlouvy a nabidky g kajici se pfl'sluEné vefejné zakdzky. ProhlaEuje, 2e se d kladné sezndmil se v§emi

zaddvacz'mi podml'nkami a se v§emi akolnostmi (1 2e dilo takto navriené je technicky realizovatelné za cenu

uvedenou vodstavci 1 tohoto éldnku. Viceprdce vyvolané jakoukoliv okolnostl', kdy by byla uréita' édst dl'la

z technickych d vod nepraveditelnd dle zaddvacz' dokumentace a ustanovem' téchto podminek, jdou plné k tl'ii

zhotovitele.

6. Zhotavitel odpovidé za to, ie dilo bude realizovdno dle projektu zpracovaného projekéni rmou green4plan

s.r.0., Vysokov 191, 549 12 Vysokov ve 12/2017 pad. zak. 6. 2017/59, zaddvacz' dokumem‘ace a nabl’dky

zhotovitele ze dne 13.3.2018.

7. Stanovenou cenu za provedené dilo lze pfekroéit pouze p0 pisemné dohodé smluvnich stran

a to za podminek, e objednatel bude poiadovat provedeni jiného mnoistvi dodévek a praci,

nei je uvedeno ve Vykazu Vymér nebo jiné kvality a standardu.
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IV. Platebnipodml'nky

1. Za datum uskuteénéni zdanitelného plnéni (DUZP) se pova uje den, uvedeny ve smlouVe

V élénku 6. VI., anebo den pfevzeti dila nebo jeho diléi éésti, anebo nejpozdéji posledni den

kalendéf’niho mésice.

Faktury — danové doklady budou vystaveny jednou za mésic a budou dodény objednateli do

tfech kalendéfnich dn1°1 po uslmteéneni DUZP.

Faktury budou dolo eny odsouhlasenym polo kovym soupisem provedenych praci

objednatelem.

Neprovedené préce, nebo odsouhlasené zémeny materiél , budou provedeny formou odpoét ,

event. pfipoét na zékladé vypracovanych a odsouhlasenych zmenovych list .

Danové doklady zhotovitele budou élenény dle danové klasi kace stavebnich dél dle

vyhlééky é. 321/2003 Sb., 0 zavedeni Klasi kace stavebnich dél CZ-CC, V platném znéni, a

dle standardni klasi kace produkce /SKP/ opatfeni CSU 6. j. 1174/93-3010/. Na pfedmétné

stavebni préce se dle § 92e zékona o dani z pfidané hodnoty, V platném znéni, pou ije system

pfeneseni danové povinnosti - Viz stavebni préce vymezené V CZ—CPA 41 a 43.

2. Splatnost vystavenych faktur bude 30 dn1°1 ode dne jejich prokazatelného doruéeni na

adresu objednatele. Smluvni strany se dohodly, e faktury budou vystavovény ve smyslu 61.

IV. Platebni podminky, odst. 1. a hrazeny budou pr bé né. Fakturace probehne do vyée 90%

a zbylych 10 % bude fakturovéno po odstraneni V§ech vad a nedodélk z pfejimaciho fizeni.

3. Zhotovitel se zavazuje, e po vyrovnéni nanénich zévazk objednatelem, bude

postupovat V éi svym subdodavatel m bez prodlevy. V pfipadé, e tento postup nebude

dodr en, bude objednatel oprévnén stanovit zvléétni re im ve nancovéni akce tak, aby

zévazky subdodavatel byly uspokojeny.

4. U provedenych praci lze zapoéitat takté ééstky za materiély a dodék, které jsou

prokazatelné dodény na staVbe, nebo na pfedem uréeném misté. O takto dodanych dodévkéch

bude sepsén protokol, ktery bude potvrzen statutérnim zéstupcem zhotovitele a technick

dozorem objednatele. Objednatel se u téchto Véci stéVé jejich Vlastnikem, i kdy se jeéte

nestaly souéésti dila, ale jsou ulo eny na nékterém z vyée uvedenych mist. Nebezpeéi ékody

na téchto materiélech Véak nese zhotovitel a do doby pfedéni objednateli.

5. V pfipadé, e se na objednatele vztahuje re im pfeneseni danové povinnosti dle ustanoveni

§ 92e zékona é. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty, V platném znéni, a tento ji neodvede

V fédném terminu pro podéni danového pfiznéni k DPH z d vodu pozdé doruéeného

danového dokladu, pak nanéni zété z pfipadné penalizace ponese zhotovitel.

6. Veékeré platby mezi smluvnimi stranami se uskuteé uji prostfednictvim bankovniho

spojeni uvedeného V zéhlavi této smlouvy. Zhotovitel prohlaéuje, e uvedené éislo jeho

bankovniho L'létu splnuje po adak dle § 109 zékona é. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané

hodnoty, V platném zneni, a jedné se 0 zvefejnéné éislo étu registrovaného plétce dané z

pfidané hodnoty.

7. Zhotovitel prohlaéuje, e ke dni uzaeni smlouvy neni veden V registru nespolehlivych

plétc dané z p dané hodnoty a ani mu nejsou znémy édné skuteénosti, na zéklade kterych

by s nim sprévce dané mohl zahéjit fizeni o prohlééeni za nespolehliVého plétce dané dle §

106a zékona é. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty, V platném znéni.

8. Objednatel, jako pfijemce zdanitelného plnéni, je oprévnén, V pfipadé, e zhotovitel je

V okam iku uskuteénéni zdanitelného plnéni veden V registru nespolehlivych plétc dané

z pfidané hodnoty, uhradit ééstku odpovidajici vyéi dané z pfidané hodnoty na L'léet sprévce

dané za zhotovitele. Uhrazeni ééstky odpovidajici Vy§i dané z pfidané hodnoty na éet

sprévce dané za zhotovitele bude pova ovéno V tomto rozsahu za splnéni zévazku objednatele

uhradit sjednanou cenu zhotoviteli.
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9. Zhotovitel uvede na kaidém pfisluéném da ovém dokladu — faktufe veékeré néleiitosti

stanovené zékonem é. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty, V platném znéni, a daléimi

platnymi da ovymi a L'léetnimi pfedpisy, Véetné § 435 odst. 1 zékona 6. 89/2012 Sb.,

obéanského zékoniku, V platném znéni. Na faktufe musi byt mimo jiné uveden odkaz na tuto

smlouvu o dilo, nézeV vefejné zakézky a eVidenéni éislo vefejné zakézky; prohlééeni

prodz’wajiciho, e ke dni vystaveni faktury neni veden V registru nespolehlivych plétc dané

z pfidané hodnoty; soupis pfiloh; kontaktni L'ldaje osoby, které da ovy doklad vystaVila.

V. Misto plnéni

Mistem plnéni pfedmétu dila je: Fakultni nemocnice Hradec Krélové, Sokolské 581, 500 05

Hradec Krélové — Novy Hradec Krélové, venkovni plochy u obj. 6. 14 — Plicni pavilon.

VI. Doha plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sv j néklad a na své nebezpeéi V nésledujicich

terminech:

1. ETAPA :

Zahéjeni: .................. do 35 kalendéfnich dn od doruéeni pisemné Vyzvy objednatele

Dokonéeni: ............. do 75 kalendéf‘nich dn1°1 ode dne zahéj eni

2. ETAPA :

Zahéjeni: ................ do 35 kalendéf‘nich dn1°1 od doruéeni pisemné Vyzvy objednatele

Dokonéeni: ............ do 75 kalendéfnich dn1°1 ode dne zahéjeni

Vyjma plénované Vysadby dfeVin, nebude-li na jejich Vysadbu Vhodné obdobi. Vysadba bude

po dohodé provedena V nejbliiéim Vhodném terminu dle standard uvedenych V PD.

VII. Zdvagkv ghotovitele

I. Zhotavitel je pavinen provést dila pod/e této smlouvy, tj. veikeré pra'ce a doda'vky kampletné (1 ve vysoké

kvalité, v rozsahu dle El. 11., a v term/nu uréeném die 07. VI. smlouvy. Stejné ustanovenl' platl' 1' pro éinnosti,

vymbky, zafl'zem' a doddvky v§ech dodavatel zhotavitele.

Zhotovitel md prdva pravést veEkeré pra'ce zp sobem, kterj}? povaiuje za nejv hodnéjs’i k I‘ddnému provedem' dila

p respektavdm' déelu této smlouvy, dohodnutéha éasového postupu a smluvm'ch term/nil Postup pract' musi

adpovidat v tomto rdmci zdjm m objednatele.

Veikeré adpady vznikajict' pfi vystavbé je zhotovitel pavinen t dit, uklddat napf. do kontejner a ty pr béiné

advdiet na pfisluiné sklddky, co dokladové (la/021' nejpozdéji pfi pfejl'mact'm fl'zem'. Tato ekologickd likvidace

adpad je zahrnuta v cené dila.

2. Zhotavitel m ie povéfit provedem'm nékteré édsti dila jinou osobu (subdodavatele). Zhotovitelje odpovédny

abjednateli i v takovémto pfl'padé ve stejném rozsahu, jakaby dila provddél Sdm.

3. Zhotovitel zajistl', Eejeho pracovm'ci i pracovm'ci subdadavatelli budou viditelné oznaéeni vpr be'hu realizace

dila pracovm'mi odévy s ndzvem rmy nebo vystrainymi reflexm'mi vestami s aznaéenl'm rmy Zhotovitele,

p padné visaékami, na kterj ch bude na pfednl' strané na'pis DODA VA TEL a pod tl'm rma zhotovitele. Na zadni

strané bude uvedeno, kdo ji vydal, platnost /d0ba realizace dila dle této smlouvy/, razz'tko a podpis.

4. Pokud zdvazné pfedpisy 6i Zdvazné édsti C‘SN stanovt'provedem' zkouiek osvédéujl'ct'ch smluvnl' vlastnosti dila

nebojeho éa'stl', musiprovedem' téchto zkoufekpfedchdzet dokonéem' a pfeddnl' dila.
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5. Zhotavitel je povinen rl'dit se pakyny objednatele. Ddle je zhotovitel pavinen 02ndmit objednateli bez

zbyteéného odkladu, 2e byly zji§tény skryté prekdiky, Wkajl'ci se véci, na nii md byt provedena oprava nebo

dprava, nebo mista, kde ma' byt dilo provedeno, a tyto prekdiky znemoé ujl' provedem' dila dohodnulym

zp sobem 6i v dohodnuté dobé.

6. Zdvazkem zhotovitele je vybudovdm' objekt zarl'zenl' Sloveni§té a zaji§téni jeho ostrahy, provozu, Lidriby a

ndsledné likvidace, a to v pripadé, 2e objednatel nebude schopen tyto poiadavky poskytnout vjl'm spravovanych

objektech. Zarl’zeni staveni§té uml'stl' Zhotovitel na prostordch vymezenych objednatelem tak, aby neomezovalo a

ekologicky neohroiovalo okoll' stavby ani dalEl’ch jinych pracoviit’ objednatele (zejména prainost a hluk).

Staveni§té bude zabezpeéeno Zak, aby byl zamezen pristup nepovolanym osobdm. Pro napojem’ zarl'zem'

staveniité a vlastm' stavby na média bude pauiita napojem’ médil' v rozsahu povoleném pro stavbu. Odebl'rana'

média bude zhotovitel mérit a hradit na za'kladé smlouvy s objednatelem.

7. Zhotovitel predloii objednateli souéasné se smlouvou éasovy harmonogram stavby, ve kterém jednotlivé dilél'

kroky provdde'nl' stavby budou aktualizovdny ke dni Liéinnosti této smlouvy. Harmonogram bude v sobé

zahrnavat i éas potrebn)? na praces preddvaciho a prejl'mact'ho rizem' a to v délce minimdlné 5 pracovm'ch dn .

Datem ukonéem' dl'la je datum podepsdnl'protokolu o preddnl' a prevzetl' dila objednatelem bez vad a nedodélk

brdm'cz'ch uiivdm' viz 61. X., bad 2.

8. Zhotovitelje povinen pouiivat ve§keré komunikacejen v urc’enych traséch a v souladu s dopravm'm znaéem'm

a jejich prl'padné zneéi§ténl' odstra ovat ihned. P0§kozeni komunikaci a souvisejl’ct’ch ploch odstranl' zhotovitel

ihned a na své vlastm' ndklady.

9. Zhotovitelprejimd v plném rozsahu odpovédnost za rizenipostupu praci, a za dodréovdnipredpis BOZ, P0 a

021° ve smyslu vyhléiky CUBP a 630 6. 498/200] Sb., vplatném znénl', vyhléEky CUBP 5. 48/1982 Sb.,
vplatném znénl', zdkona é. 133/1985 Sb., 0 poidrm' ochrané, vplatném zném', a za'kona 6. 262/2006 Sb., zdkonl'k

prdce, vplatném zném', a to zejména § 133 a § 135. 0 provedeném §koleni musz' byt porl'zen zdznam s podpisy

zdéastne'nych. Zhotovitel ddle adpovidd za d sledné dodriova'm'pofa'dku na staveniEti a vjeho nejbli251'm okoll'.

I0. Skody zp sobené pri provddénl' dl'la nese Zhotovitel a odpovt’dé za tyto §kody ve smyslu ustanovenl'zdkona 5.

89/2012 Sb., obc'anského za'konl'ku, v platném zném', a souvisejl'ct'ch predpis .

II. Zhotovitel se zavazuje pauz’l’tpfi realizaci dl'la materidly, vebky a zarl'zem' v kvalité dle technického popisu

vpr be'hu provédém' nedostatky, must' zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi.

12. Pro zajiiténl' obsluhy technologickych a strojnl'ch zarl'zem' doda'vanych Zhotovitelem provede Zhotovitel v

pr béhu komplexnl'ch zkouEek pisemné za§koleni obsluh téchto zarl'zenl' v dohodnutém terml'nu a to jeité pred

zahdjenl'm léchto zkouEek. Pokudje nutn)? pro provozovdm' zarl'zenl' provoznl' raid, zhotovitel predd objednateli

ndvrh tohoto provoznl'ho rddu.

I3. Zhotavitel vyzve pisemné objednatele v dohodnuté lh té, nejméné v§ak 3 pracovnl' dny predem,

kprotokoldrm'mu preda'nl' a prevzetl' dokonc'eného dila. Spolu s touto v zvou predd zhotovitel 3 pare PD

skuteéného provedem' dila (+ 3x v digitdlm'podobé veformé viz c7. 11, bod. 2. 7) nebo jeho preddvané c'dsti, a to

v5. kompletnl' dokladové édsti (rovnéi 3x).

14. Zhotavitel se zavazuje dodriovat bezpeénostnl', hygienické, protipozvdrm' predpisy a normy v celém aredlu

objednatele a zajistl' si veikerd pripadné nutnd dopravm' opatrenl' a znaéeni, a ddle se zhotovitel zavazuje plnit

pavinnosti uvedené v narizenl’ch vlddy 5. 3 78/2001 Sb., vplatném znénl' (stanovem' poiadavk na bezpec'né

pouil'vdnl' a provoz strojii, technicky'ch zarl'zem', pristroj a ndfadl'), 6. 11/2002 Sb., vplatném znénl' (stanovi

vzhled a uml'sténl' bezpeénostm'ch znaéek a zavedem' signdl ), é. 101/2005 Sb., vplatném zném' (Iyaiadavky na

pracoviEté a pracovnl' prostredl'), é. 362/2005 Sb., v platném zném', (pozbdavky na bezpeénost a ochranu zdravl'

pri pracich s nebezpeéim pddu), é. 591/2006 Sb., vplatném zném' (stanovi minimdlnl’poiadavky na bezpeénost a

ochranu zdravl'pri pract'ch na staveniiti) a v za'konu é. 309/2006 Sb., 0 bezpeénosti a ochrany zdravz'pri prdci, v

platném zném' (stanovz' daliipoiadavky na bezpec'nost a ochranu zdravt'pri prdci).

I5. Zhotovitel je povinen pr béine' prova'dét kompletaci a ovérovdnl' doklad o doda'vkéch materidl , tzn.

provéravat, zda tyta majl' platné ovérenl' potvrzené prisluinou sta'tm' zku§ebnou nebo schvdlenl' 5i certi kaci,

provéruje doklady o v§ech provedenych pr béinych ZkouEkdch, revizz'ch a mérenl'ch doklddajl'cich kvalitu a

zp sobilast dl'la i v§echjeho c'dstl'.

I6. Zhotavitel je povinen pred preddnl'm dl'la zajistit veikeré zkouEky, revize, prohldEenl' 0 shodé, atesly na

vyrobky, certi kdty, apod. numé pro prevzetl' dl'la. Ke v§em zkau§kdm je zhotovitel povinen pozvat objednatele

nejméné 2 pracovnl' dny predjejich uskuteéne'm'm. Nebude-li moinéjednotlivé Zkouiky provést, dohodnou se obé

strany, jakym néhradnl'm zp sobem osvédéi Zhotovitel zp sobilost dl'la, popr. jeho dl'léi édsti. Jakmile odpadne

prekdika, kterd bra'nl' provedem' zkou§ky, je zhotovitel povinen dodateéné zkou§ky provést a to vpotrebném

rozsahu.

I7. Zhotovitel se zavazuje efektivnl'm zp sobem spolupracovat s generdlnl'm projektam‘em a objednatelem na

realizaci dila a zajiit’ovat optimdlnl' technickou a ufivatelskou drove}? dila, v5. kvality, a ekonomicky

vynaloien ch nanénl’ch prostredk , a to v dahodnutém Easovém Liseku.
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18. P0 preddnl' a prevzetl' dl'la objednatelem, vyklidl' Zhotovitel staveniEté nejpozdéji do 10 pracovnl'ch dn . Za

vyklizené staveni§té se povaiuje plocha slaveni§téprostd stavebnich materia'l , stroj , zarl'zem', odpad a objekt

zarl'zenl' staveni§té v6. uvedem’ do p vodniho stavu, resp. vsouladu skonec'nou Lipravou dle PD nebo dle

poiadavk objednatele po vzdjemné dohodé.

Vobjektu a jeho okoll' bude prob/hat p0 dobu stavby normdlnl' provoz. Zhotovitel je proto povinen omezit na

nezbytné nutnou miru hluk, prainost a vibrace. Pokud to bude nutné, vybuduje na své ndklady potrebné

prachotésné priéky.

19. Zhotovitel prohla§uje, 2e je a bude p0 dobu realizace dl'la ze zdkona poji§tén pro prl'pad odpovédnosti za

§kodu zp sobenou na zdravi pracovnl'm Lirazem nebo nemoci z povoldnl'. Zhotovitelje a bude po dobu realizace

dila rovnéi poji§tén pro prl'pad §kody zp sobené jeho oinnostl' a provozem stavby, ddle zp sobené na zarl'zenl'ch

na staveniEti iiveln mi pohromami nebo odcizem'm v rozsahu min.10.mil. K5. Uvedend poji§téni se vztahujl' i na

§kody zp sobené pracovnl'ky subdodavatelii zhotovitele, a to i tretl'm osobdm. Kopie pojistnych smluv predd

Zhotovitel objednateli protokoldrné nejpozdéji k datu doinnosti této smlouvy.

20. Souédstl' dokladové édsti dl'la bude tzv. ”ProhldEeni ojakosti a kompletnosti dl'la ”, resp. jeho Edsti, ve kterém

Zhotovitel autorizovanou osobou prokdie, ie dilo je provedeno v souladu se schvdlenou PD, zaddvacimi

podml’nkami, ustanovenl'mi této smlouvy, a obecné platnymi normami, predpisy a vyhld§kami, 01 2e je schopno

bezpeéného a spolehlivého provozu, a spl uje objednatelem poiadované a projektem stanovené projektované

parametry. V§e v éeskémjazyce.

21. Obecné budou veikeré doklady spl ovat poiadavky vyplyvajl'ct' ze zdkona 6. [83/2006 Sb., 0 lizemnl'm

pldnovdm' a stavebnim rddu (stavebni don), vplatném zném', resp. dona 5. 22/1997 Sb., 0 technickych

poiadaVCI'ch na vyrobky a o zméné a doplnénl' nékterj ch za'kom‘i, vplatném zném', narl'zem' vlddy 6. [63/2002 Sb.,

vplatném znénl' a narl'zem' vlddy é. 173/1997 Sb., vplatném zném', 6. 20/2003 Sb., vplatném znénl', 6. 23/2003

Sb., vplatném znénl', 6. 22/2003 Sb., vplatném zném', a ddle dle vyhld§ky é. 246/2001 Sb., vplatném zném'.

22. Provedem' dl'la bude zajiEténo opra'vnénou osobou ve smyslu zdkona é. 183/2006 Sb. (stavebnl'zdkon). Touto

osobouje za zhotovitele stanoven

23. V souladu s poiadavky zékona é. 258/2000 Sb., 0 ochrané vefejného zdravi a o zméné

nékterych souvisejicich zékon , V platném znéni, a vyhlééky 6. 37/2001 Sb., V platném znéni,

bude dokladovéno, ie veékeré materiély, chemické létky apod. pfichézejici do p mého styku

s pitnou vodou byly schvéleny na zékladé Vyluhovych zk0u§ek pro styk s pitnou vodou.

24. Zhotovitel p0 celou dobu provédéni praci povede stavebni denik ve smyslu § 157 zékona

é. 183/2006 Sb., 0 L'lzemnim plénovani a stavebnim fédu (stavebni zékon), V platném znéni.

Po dokonéeni stab pfedé Zhotovitel originél stavebniho deniku nebo jednoduchého

zz'lznamu o staVbé objednateli.

25. Fakultni nemocnice Hradec Krélové je nekufécké nemocnice. Je zakézéno koufeni ve

V§ech prostoréch, vnitfnich i venkovnich, kromé vyhrazenych. To se tyké i veékerych prostor,

ve kterych probihaji stavebni préce.

VIII. Zdvazkv obiednatele

1. Objednatel se zavazuje predat Zhotoviteli 1x platnou PD v tiiténé podobé a 3x v digitdlnl' podobé na CD.

Vpripadé potreby véts‘l'ho poétu pare ze strany zhotovitele tyto objednatel zajistl' za dhradu, které se rovnd 0551'

ndklad za pouiitl' reprogra cké techniky.

2. Objednatel se zavazuje protokoldrné vymezit a predat zhotoviteli staveni§té ve stavu Zp sobilém k zahdjeni

realizace dl'la, a to nejpozdéji 3 dnypred zahdjem'm stavebnich praci.

3. Objednatel poskytne pro potreby stavby moinost odbéru elektrické energie a vody, event. dal§ich médil', a to

za Lihradu odbéru, v5. uréenl' mista napojem'.

Podminé mériée zajistl' Zhotovitel na vlastm' na'klady.

4. Zmény a lipravy oproti zaddm' nemajici vliv na cenu a term/n plném’ budou reieny stupci pro véci technické

za'pisem do stavebni/lo denl'ku.

5. V prl'padé, 2e 31' objednatel v pr béhu realizace dila vyiddd zmény realizaéniho re§eni, které je nutno

proml'tnout do projektu, zajistl' Zhotovitel zménu projektu a predd tuto zménu objednateli v poétu zdkladnl'ch pare

za Lihradu v predem dohodnuté vys’i. Dopady téchto zmén do term/nu plnénl’ a cen doddvky budou ndsledné mezi

objednatelem a zhotovitelem projedndny a budou predmétem dodatku k této smlouvé.

6. Objednatel se zavazuje zabezpeéil ve§keré inienyrské éinnosti pri provddéni dl'la.

7. Objednatel se zavazuje zabezpeéit vykon technického dozoru objednatele (dd/e jen TD1). Objednatel se

zavazuje zabezpeéit vykon éinnosti koordina'tora BOZP.
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8. Objednatel bude vpr béhu provddénl' dila dle potfeby svoldvat kontrolnl' dny. 0dpovédni zdstupci obou

smluvm'ch stran jsou povinni se téchto dn z éast ovat. Vpfl'padé potfeby zabezpec'uje zhotovitel déast dal§ich

osob poskytujl'cich édsti plnénl' no zdkladé smluvnl'ch vztahli se zhotovitelem. Zdvéry z kontrolnl'ho dne jsou pro

obé strany zdvazné, nemohou v§ak zménit ustanovenl' této smlouvy.

9. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli vytyc‘eni v§ech stdvajl'cich inienyrskych sitl' souvisejl'cz'ch s vystavbou

dila nejpozdéji 5 pracovnl'ch dm‘i pfed zahdjem'm pract'.

I0. Objednatel umoinl' zhotoviteli provddét prdce na dile nepfetriite' tj. i o sobota'ch, nedéll'ch i svdtcz'ch

v rozmezz' od 07:00 i do 20:00 hodin. Zhotovitel se zavazuje respektovat poiadavek objednatele na pozastavenl'

pract' na nezbytné nutnou dobu z provoznl'ch dzZvodIZ.

IX. Stavebm’ denik a dokladv 0 pr bé’hu realigace dila

I. Zhotovitel povede po celou dobu realizace dila stavebm' dent'k, tykajici se pfedmétu této smlouvy, jak mu

uklddd vyhld§ka é. 499/2006 Sb., ve zném' vyhl. 62/2013 Sb. v platném znénl' a Pfiloha 6. 5 ktéto vyhldEce.

Za'znamy ve stavebm'm deniku budou provédény denné, éitelné a vyhmdné v éeskémjazyce.

2. Zhotovitel je povinen chrdnit stavebm' denik. Tento musi byt k dispozici objednateli a vel‘ejnoprdvnl'm

orgdmim dennépo celou pracovnl' dobu.

3. Zhotovitel bude prostfednictvim stavbyvedouciho do stavebm'ho deniku zapisovat veikeré Lidaje, které jsou

d leiité pro fddné provddénl' dl'la a jeho evidenci, zejména Lidaje o stavu staveniEté a poéasz', rozsahu a zp sobu

provddénl' pracz' a jejich éasovém postupu, poétu a profesnl'm zafazenl' nasazenych pracovm'k a to i

subdodavatel , strojii a dopravnl'ch prostfedk , Lidaje o zaha'jenl' a ukonéem' praci, Zd vodnénl' odchylek

provddénych pracz' odprojektové dokumentace, c7 uddloslech a pfekdikdch vztahujl'ct'ch se ke stavbé.

Stavebm' dent'k bude veden od zahdjenl'praci (resp. pfeddm' staveni§té) do okamiiku pfeddnl' dila, a bude uml'stén

na stavbé u stavbyvedouciho zhotovitele.

4. Zdznamy do stavebnl'ho dent'ku prova'dl' mimo oprdvnéné za'stupce zhotovitele a objednatele a orgdmi

zmocnénych stavebm'm Zékonem téi zdstupce autorského dozoru projektanta, kterj} je pove'fen kontrolou

provddénych proof.

5. Vyiaduje—li to povaha za'znamu ve stavebm'm deniku, musz' se protistrana vyjddfit pl'semné k tomuto zdznamu

do 3 pracovm'ch dm‘i p0 prokazatelném sezndmem' se s tl'mto zdpisem, jinak 3e md 2a to, ie 3 prvotnl'm zdznamem

souhlast'.

6. Na konci stavby, pfi potvrzem' pfeddvacz'ho protokolu, bude origina'l stavebm'ho denl'ku pfeddn technickému

dozoru objednatele.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (TDS) kprovéfenl' a pfevzetl' konstrukci, které majl' byt vdal§im

postupu zakryty a stanou se ndsledné nepfl'stupnymi. Vyzva bude uéinéna nejpozdéji 3 pracovm' dny pfedem

za'pisem do stavebnl'ho dent'ku a zdrove pfl'mou dstm' vyzvou TDS. Pokud se zdstupce objednatele nedostavi ve

stanoveném terminu ke kontrole, je zhotovitel oprdvnén tyto prdce zakrj t. Vpfl'padé, ie zhotovitel nedodrii tuto

povinnost, je zavdzdn na zdkladé vyzvy objednatele a na své ndklady odkryt takové zakryté konstrukce, jestliie

mezi smluvm'mi stranami nebude uzaw‘enajind dohoda.

8. TDS je oprdvnén pfi neplnénl’ pfedchdzejl'cz'ch ustanovenl' a zjiEte'nl' zdvad v pr béhu provddénl' pracz'

poiadovat, aby zhotovitel odstranil takovéto vady ihned a dilo provddél I‘ddnym zp sobem. Takovou éinnostje

zhotovitelpovinen realizovat na své vlastnl' ndklady a v uréené dobé.

X. Pfevzeti d a

I. Dilo je vpr be'hu jeho realizace vyluénym vlastnictvim objednatele. Nebezpeéi §kody na dl'le nese béhem

realizace vyluéné zhotovitel, ledaie prokdie zaviném'ze strany objednatele.

2. Dilo vymezené touto smlouvou bude splnéno protokoldrnl'm pfeddnl'm dl'la objednateli.

3. fl'padé, ie dilo bude pfebl'rdno s Vyhradami, budou tyto Vyhrady uvedeny vpfejl'mact'm protokolu a to

véetné pfesné speci kace Zji§ténych vad a nedodélk . Protokolem dojde k vymezenl' takovych vad a nedodélk ,

které svou podstatou, rozsahem 5i vzdjemnym vztahem brdm' fddnému uil'vdnl' dl'la (spolu sjejich pfl'padnym

od vodném'm) a pfevzetl' dila ze strany objednatele nebude akceptovdno. Pokud bude dl'lo pfebl'rdno s vadami a

nedodélky nebrdnl'ct'mi v uil'vdnl' dl'la, protokolem se lyto vady vymezz’ a pfevzetl' dl'la ze strany objednatele bude

akceptovdno. Protokol bude obsahovat stanovisko obou smluvm'ch stran k Vyhraddm zji§ténym pfi pfeddnl' a

pfevzetl' dila a zdvazné terminy odstranénl' viech vytykanych vad a nedodélk . Pfejl'mact' protokol bude ddle

obsahovat seznam v§ech potfebnych dokument a Lidaj dle béénych zvyklostl' a speci kovanych témito

podml’nkami.

4. Nedl'lnou souédstl' protokolu o pfeddnl' dl'la bude téi kompletm' pisemnd a projektova' dokladovd édst 3e

souhrnnou oéz’slovanou rekapitulaci. Bude zde i stanovena zdméni doba v§ech profest' s vyznaéem'm terml'nu

ukonéem’ zdruky. dénl' doba zaél'nd béiel ode dne potvrzem' pfeddvaciho protokolu bez vad a nedodélkli.
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Ve§keré doklady budou pro snadnou orientaci oél'slovdny vsouladu s v s‘e uvedenou rekapitulact' a pfeddny

budou v origindlech a kopil’ch p pfejl'mact'm I‘l'zem'.

5. Souédstipfeddvaného dl'laje i dokumentacejeho skuteéného provedenl' ve tfech vyhotovem'ch v tiiténé podobé

a 3x v digitdlm' podobé na CD ve formdtu dle c7. II. Pfedmét dila, bod 2.7, ddle 3x na CD veikeré povinné

doklady k Wrobk m a zal‘l'zenl'm, atesty, provoznl' a manipulaéni fddy, protokoly o ZkouEkdch dila a provoznl'

dokumentace (revizm' zpra'vy, revizm' a provoznl' knihy apod., a doklady o likvidaci veikerych odpad ).

6. Jestliie bude objednatel poiadovat uvedem' nékteré édsti dila do provozu pfed lerml'nem pfeddm' dokonéeného

dila, budou podml’nky tohoto provozu stanoveny zvld§tnipisemnou dohodou.

7. Zhotovitel vprotokolu o pfeddm' a pfevzetl' vyslovné prohldsz', ie dilo je provedeno dle schvdlené zaddvacz'

dokumentace, ustanovem' této smlouvy a odpovidd jim pfedévané dokumentaci skuteéného stavu, a spl uje

obecné technické poéadavky na dl'lo kladené.

8. Po odstranénl' vad a nedodélk uvedenych v c7. X. bad 3) této smlouvy se ve stanovenych terminech pfejl'maci

fizenl' v nezbytném rozsahu opakuje znovu. V takovém pfl'padéje moiné sepsat kp vodm'mu zdpisu dodalek, ve

kterém objednatel prohla'si, 2e dl'lo nebo jeho 6dst pfejl'md bez vyhrad, vad a nedodélk a protokol o pfeddnl' a

pfevzetl'je uzavfen podepsdm'm dodatku kp vodm’mu zdpisu. Pokud nedojde k fddnému pfeddm' dila, prostého

vad a nedodélk , smluvni strany sepi§i kp vodm'mu zdpisu dodatek, v némi uvedou sva' stanoviska a dohodnou

dalEipostup.

XI. Zéruéni podminkv

I. Zhotovitelprohlaiuje, 2e dl'lo bude ml't vlastnosti stanovené:
I projektovou dokumentaci, v5. jejich zmén a dopl k ,
I zaddvacz'mi podml'nkami a touto smlouvou,
I technickymi normami a pfedpisy, které se na provedem' dila vztahujl', a bude mil vlastnosti a jakost

odpovidajl'ct' Liéelu této smlouvy.

2. Zhotovitel zajistl' fddné provedem' stavebnl'ch a montdinl'ch praci, a pouiitl' bezvadnych materidl , vyrobk a

zafl'zenl' schvdlenych pro provozovdm' v C‘R. Na takto provedené pra'ce a materidly poskytuje zhotovitel zdruku v

délce 48 me'sicii ode dne pfevzetl' dila objednatelem.

3. Zhotovitel ddle vyznaél' tzv. ”spotfebm'“ materidl (Edrovky, vybojky apod.) s vyznaéem'm doby, p0 kterou

pfebl'rd zdruku.

4. Zhotovitel se zavazuje, na dladé pl'semné reklamace objednatele, nastoupit na opravu do 24 hodin a

ndsledné bezplatné odstranit reklamované vady dila a to ve lh té do dal§ich 48 hodin 0d ndstupu na opravu

reklamované vady. 0 jiném postupu musi byt sepsdna dohoda. Dle volby objednatele budou vady bud’

odstranény opravou, vyménou nebo bude poskytnuta pfiméfend sleva. Vpfl'padé, ie by a v Ei této slevy nebyla

uzavfena dohoda, bude uréena schva’lenym soudnl'm znalcem.

5. Neodbornd nebo chybnd obsluha, jako i opravy provedené objednatelem nebo tfetl' osobou (s vy'jimkou osob

provddéjl'cich zdméni servis) nezbavuje zhotovitele zdménl' povinnosti jako takové, nybri zhotovitel nebude

vdaném pfl'padé odpovz'dat za vadu dila zp sobenou neodbornou nebo chybnou obsluhou nebo opravou

provedenou objednatelem nebo tfetl' osobou. Vtomto pfl'padé odstranl' zhotovitel zdvady bud’ novou doddvkou,

nebo opravou dle rozhodnutl' objednatele a to za pfedem dohodnutou dhradu.

6. Jestliie zhotovitel neodstrani reklamované vady dila ve lh téch uvedenych V bodu 4. tohoto

élénku, je objednatel oprévnén provést tyto préce sém nebo jejich provedenim povéfit jinou

osobu nebo jejim prostfednictvim zakoupit nebo vyménit vadnou éi ne plné funkéni éést dila.

Navic je objednatel oprévnén uplatnit na zhotoviteli smluvni sankce za nedodrieni terminu

odstranéni reklamované vady ve smyslu él. XII. této smlouvy. Takto vzniklé néklady je

zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dn1°1 ode dne doruéeni faktury - da ového

dokladu. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho jednotlivych

éésti.
7. Jestliie se vpr béhu zdménl' doby nékterd édst dila ukdie jako vadna' nebo nedosdhne poiadovanych

parametr éifunkcz', bude zhotovitelem na poiadavek objednatele opravena

nebo vyménéna a objednateli znovu pfeda'na. Po dobu, kdy dilo nebo jeho édst nemohlo z d vod na strané

zhotovitele plnitfunkci, pro kterou bylo uvedeno do provozu, se prodluiuje zdméni doba.

8. Uplatnénl' prdv ze za'ruky za jakosl nejsou dotéena pra'va objednatele na uhrazenl' smluvni pokuty a ndhradu

§kody souvisejl'ct' s vadnym plném'm.

XII. Sankce
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I. Smluvnl' strany se dohodly, 2e:

1.] Zhatovitel zaplatl' objednateli smluvnl'pokutu:
I za prodlenl' s nedodrfenl'm terminu realizace dle c7. VI. te'to smlouvy, a to édstku ve v35§i 1.000,-Ké

za kaid)? i zapoéat)? den prodlenl'.
I za prodlenl' s nedodrienl'm terml'nu odstranénl' v§ech vytykanych vad a nedodélk pfi pfevzetl' dila

dle 51. XI. téta smlouvy, a to édstku ve 0551‘ 1.000,- K5 za kaid)? i zapoéat)? den prodlenl',
I za neodstranénl' vad v zdménl' dobé ve stanoveném 6i dohodnutém terminu, ktere' svou podstatou,

rozsahem 5i vzdjemnym vztahem brdnl' fddnému uil'vdnl' dila, a to ve vy§i I.000,-Ké za kaid)? i

zapoéal)? den prodlenl',
I za neodstranénl' ostatnl'ch vad v zdruénl' dobé ve stanoveném 5i dohodnutém terminu, a to ve vyii

500, -K5 za kaid)? i zapoéat)? den prodlenl'.
I za podstatné poruEenl' smluvnl'ch pavinnostl' dle 51. XIII. bodu 9. pl'sm. b) nebo c), a to ve vyEi

3 0.000,- K6 za kaid)? takovg? p pad samostatné.
I Za p0ru§eni za'kazu kour‘enl’ mimo vyhrazend ml'sta kterj mkoli pracavnl'kem zhotavitele nebo jeho

subdodavatele bude za kaid)? takovy jednotlivy pfl'pad uhrazena smluvnl’ pokuta Zhatovitelem

objednateli ve vyii 5.000,- K5 (1 t0 ihned na vyzvu abjednatele.

1.2 Objednatel zaplatl' zhotoviteli drokzprodlenl':
I za prodlenl' se zaplacenl'm faktur ve 0551‘ 0, 025% z dluiné édstky, a to za kaidy i zapac’aty den

prodlenl'

2. Vznikem povinnosti hradit smluvnl'pokutu nebojejl'm zaplacenl'm nenl' dotéen ndrok na ndhradu Ekady.

3. Smluvnl' strany prohlasvujl', 2e 3 ohledem na charakter dl'la a zp sob jeho nancovdnl', souhlasz' s v El’

smluvnl'ch pokut a povaiujije za pfiméfené.

4. Smluvnl' strany se dohodly, 2e objednatel m ie p0 Zhotoviteli poiadovat dohodnutou smluvnl’ pakutu ve 0551‘

500,- K6 za:

0 poruEenl' kaide' jednotlive' povinnosti u kaidéha pracovnl'ka zhotovitele neba subdodavatele podle 0'].

VII. bad 3., a to i opakované,

0 poruEenl' kaide'jednotlive' povinnosti podle c7. VII. bad I 4. a podle 07. II. bod 2.2. a to i opakované.

XIII. Zz’wéreéné ustanoveni

I. Dnem pfeddnl' staveniEté zhotoviteli nese zhotovitel nebezpeét’ Ekod na dl'le, jaka i na objektech souvisejl'cich,

které vzniklyjeho éinnostl'.

2. Prdva a pavinnosti smluvnl'ch stran, ktere' nejsou vyslovné upraveny touto smlouvou, se fidl' pfl'sluinymi

ustanovenl'mi zdkona 5.89/2012 Sb. obéanskéha donl'ku, vplatném znénl'.

3. Strany se zavazujl' feEit p padné spory vzniklé vidy nejprve vza'jemnym jedndnl'm. Pokudjedna ze stran sdéll'

druhé strané, 2e pokldda' pakus o dohodu za nemoiny, bude spar rozhodnutpfisluinym es/95m soudem.

4. Obsah této smlouvy lze ménit c7 doplnovatpouzeformou pl'semného dodatku k te'to smlauvé. K na'vrhu dodatku

se smluvnl' strany zavazujl' vyjddfit do 15 kalenddfnl'ch dn pojeho daruéenl'. P0 tuto dobuje strand, kterd na'vrh

podala, svjm ndvrhem vdzdna. Zmény a dodatky této smlouvy platl' pouze tehdy, jestliée jsou podepsa'ny

statutdrnl'mi zdstupci abou smluvnl'ch strain.

5. Zhotavitelprohlaiuje, 2e se sezndmil se staveni§tém a ml'stem realizace dila v mistéplnénl', veikerou pfedanau

dokumentaci vztahujl'ci se k pfedme'tu smlouvy fddné prostudoval a porozumél , oz je tudii ve v§em fddné

pouéen a zpraven.

6. Dnem pfeddnl' staveni§té zhotovitel nese odpovédnost za §kody zp sobené kontaminacipiidy, odpadnl’ch vod a

vodnl'ch tok ropnymi produkty.

7. Smluvnl' strany se zavazujl' Liéinné spolupracovatpfi zaji§téni ochrany a bezpeénosti prdce a poidrnl' ochrany,

a to i v p padech soubéhu pracz' a éinnostl' zhotovitele a pfl'mych dodavatel objednatele.

8. Objednatel si vyhrazuje zadat dle téta SODjen édst z rozsahu dl'la, nap}? jen 1. etapu.

9. 0d smlauvy lze odstoupit, pakud dojde kpodstatnému poruienl' smluvnl'ch povinnostl' jedné ze smluvnl'ch

stran. Podstatnym poruEenl'm smluvnl'ch podml'nek se pro 126e te'to smlouvy rozuml' zejména pfl'IJady, kdy

zhotovitel:

a)je vprodlenl' se zhotovenl'm dl'la proti platnému (aktualizovanému) harmonogramu vystavby 0 vice nei 5

kalenddfnl'ch dn a prdce nevykona' ani v ndhradnl' lhiité stanovené objednatelem,

b)provddl' dl'lo ipfes pisemne' upozornénl' objednatele v rozporu se schva’lenou projektovou dokumentacz',

c)pr0vddl' dilo i pies pisemné upozornénl' objednatele v kvalité nesplnujl'cz' abecné technické poiadavky na

vystavbu nebo dohodnuté standardnl' vybavenl'.
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10. Ve§keré Edsti stavby zhotovené, resp. dodané na stavbé ke dni odstoupem' 0d smlouvy jsou ve vlastnictvz'

abjednatele. Objednatelje v tamto pfl'padé oprdvnén uzavfl't smlouvu 0 dl'lo s tfetl' osobou.

II. Ustanovem' podle pfedchézejl'cich bodii tohoto éldnku nezbavuje objednatele pavinnosti uhradit zhotoviteli

jiiprovedené prdce na dile. Najejich Lihradu lze v§ak zapoéisl objednatelem vydétovanou smluvnl'pokutu.

12. Tato smlouva nabyvd platnosti dnem jejl’ho podpisu abéma smluvnimi stranami a Liéinnosti dnem jejl’ho

uvefejném' v registru smluv.

13. Tato smlouva bude vyhatovena ve étyfech vyhotavenl'ch, znichf p0 dvou abdril' objednatel a po dvou

zhotovitel.

I4. Smluvnl' strany jsou povinny zajistit, aby vpr‘l'padéjejich prdvnl'ho rozdéleni, slouéem' nebo jakékaliv jiné

zméné nebo pfevodu prdv na dcefiné a jiné spalec'nosti byl prdvnl' ndstupce zava'za'n stejnéjako smluvnl’ strand

kplnénl' zdvazkii z této smlouvy a aby v takovém pfl'padé nedoilo ke Zkrdcenl'prdv druhé smluvm' strany.

I5. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénl'm ceny za provedené dilo.

I6. Zhotovitel bere na védoml', 2e ve§keré informace, skuteénosti a ve§kerd dokumentace 03kaj1'cz' se dl'la je

pfedmétem obchodnl'ho tajemstvi objednatele a tenta je povaiuje za d vérné. Vyjimku tvafl' informace vyiddané

tfetl'mi asabami, jejichi opra'vném' vyplyvd z pfl'slus‘n ch prdvnl'ch pfedpis .

I 7. Smluvm' strany prohlaiujl', 2e si tuto smlouvu pfeéetly, jejl’mu textu rozuml' a souhlasz’ s nim. Smluvm' strany

rovnéi prohlaiujl', 2e tato smlouva vyjadfujejejich svobodnou, vdinou, pravou a dplnou viili, prastou omyl a 2e

tuto smlouvu neuzavt'rajl' v tl'sni c7 za na'padné nevyhodnych podml'nek. Na d kaz shora uvedeného p pojujl’

aprdvnénl'zdstupci smluvm'ch stran své podpisy.

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

V Hradci Krélové due 29. 3. 2018 V Hradci Krélové due 18. 4. 2018

Stavo & Sachs Kukleny s.r.o. Fakultni nemocnice Hradec Krélové,

Lubornir Ko t’él, jednatel prof. MUDr. Vladimir Paliéka, CSc., dr. h. c.,

feditel
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