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EVROPSKAUNIE -~ MINISTERSTVO
Ev,opskýlondproroglonálnírozvoj r‘“~ PRO MÍSTNÍ
nlegrovaný ro~onáInI operačni program ROZVOJ CR Chomutov

Agendové číslo: 461051201 8I

‚ Evidenční číslo: d201800311

L..- Evidenční číslo (zhotovitel) 138 295 001 výtisk č.

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. 52586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni (dále jen

„občanský zákoník«)

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor

IC: 00261891

DIČ CZ00261891

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen «objednatel“)

a

SITEL, spol. s r.o.

sídlo: Baarova 957/15, 14000 Praha 4

adresa pro doručováni:

IČO: 44797320

DIČ: CZ44797320

zastoupený/á:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaný/á: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
spisová značka C6725

(dále jen „zhotovitel)

(dále společně též jako „smluvní strany“)
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Preambule

Tato Smlouva o dílo (dále jen též „tato smlouva“ a/nebo smlouva) se uzavírá na základě výsledku
zadávacího řízení veřejné zakázky vedené pod názvem: „Konektivita, strukturovaná kabeláž,
vybaveni počítačovou a audiovizuální technikou v odborných učebnách a školních
poradenských pracovištích základních škol v Chomutově“«.

Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s podanou žádosti o podporu na
projekt pod názvem “Základni školy v Chomutově - Rekonstrukce a modernizace učebny ve vazbě na
klíčové kompetence - práce s digitálními technologiemi, komunikace v cizích jazycích, technické a
řemeslné obory, přírodní vědy, bezbariérové přístupy a modernizace konektivity“(dále také
„Infrastruktura ZŠ Chomutov“), registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.010.0/1 6_063/00041 60.
Projekt Infrastruktura ZŠ Chomutov bude realizován s finanční podporou z Integrovaného regionálního
operačniho programu pro období 2014 — 2020 (dále jen „IROP“), prostřednictvím výzvy Č. 47
“Infrastruktura základních škol (SVL)“ (dále jen „projekt“). Výsledek hodnotícího procesu není znám
(předpokládaný termín vyhlášeni výsledku hodnotícího procesu je plánován na období v rozmezí
května 2017 až duben 2018). V případě rozhodnutí poskytovatele finanční podpory o
neschválení finanční podpory nebo v případě, že objednatel neobdrží rozhodnutí o poskytnuti
podpory nejpozději do 15. 6. 2018, si objednatel vyhrazuje právo Od realizace díla upustit
v souladu s či. Xl. odst. 5 této smlouvy.

Projekt je vázán dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce a další platnou legislativou. Pravidla
pro žadatele a příjemce mají dvě části, Obecná a Specifická pravidla (dále jen „Pravidla“). Pravidla
mohou být v pruběhu realizace IROP aktualizována. Informace o aktualizaci Pravidel jsou uveřejněny
na internetových stránkách http.//www.dotaceeu cz/irop.
Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku zhotovitele, která splnila
požadavky objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

I, Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svůj
náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo níže
specifikované. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedeni

II. Popis díla

1. Dílem se v této smlouvě rozumí dodávka a kompletní implementace konektivity, strukturované
kabeláže, počítačového a audio-video (dále take‘“AV“) vybavení v odborných učebnách a školních
poradenských pracovištích a dalších prostorách v níže uvedených základních školách
v Chomutově. Jedná se o budovy chomutovských základních škol, jejichž vybavení bude
provedeno za účelem realizace projektu “Infrastruktura ZŠ Chomutov“, registrační číslo projektu:
CZ.06.2.67/0.O/0.OI1 6,.063/0004160.

Dílo se skládá z části A, části B, části C, které jsou dále rozčleněny na jednotlivé dílčí části (vždy
samostatně pro každou školu) následujícím způsobem, přičemž každá dílčí část díla (Al, A2,
As,... Bl, B2, B3,... Cl, C2 a C3...,) se pro účely této smlouvy považuje za samostatné dílo a
bude předávána a placena samostatně:

a) Část A — Dodávka a implementace vybavení (počítačová a AV technika) a modernizace
datových rozvodů do odborných učeben ZS a školních poradenských pracovišt‘:
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a) část Al — ZŠ Akademika Heyrovského

b) část »2- ZŠ Březenecká

c) část A3 - ZŠ Hornická

d) ČástA4- ZŠ Kadaňská

e) část A5 - ZŠ Na Příkopech

f) část A6 - ZŠ Písečná

g) část A7 - ZŠ Školní (ul. Beethovenova)

h) část A8 - ZŠ Školní (ul. Školní)

i) část A9 - ZŠ Zahradní

b) Část B — Modernizace datových rozvodů v jiných prostorách ZŠ:

1. část Bl — ZŠ Akademika Heyrovského

2. část B2 - ZŠ Březenecká

3. část B3 - ZŠ Hornická

4. část B4 - ZŠ Kadaňská

5. část B5 - ZŠ Na Příkopech

6. část B6 - ZŠ Písečná

7. část B7 - ZŠ Školní (ul Beethovenova)

8. část BB - ZŠ Školní (ul. Školní)

9. část B9 - ZŠ Zahradní

c) Část C — Zajištění vnitřní konektivity (dodávka a implementace HW a SW řešení):

1. část Cl — ZŠ Akademika Heyrovského

2. část C2 - ZŠ Březenecká

3. část Cs — ZŠ Hornická

4. část C4 - ZŠ Kadaňská

5. část C5 - ZŠ Na Příkopech

6. Část C6 - ZŠ Písečná

7. část C7 - ZŠ Školní (ul. Beethovenova)

B. část CS - ZŠ Školní (ul Školní)

9. část Cg - ZŠ Zahradní

10. část Clo-ZŠ 17 Listopadu

2. Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo
a podmínky jeho prováděni blíže specifikováno:

a) Projektové dokumentace zpracované
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Projektová dokumentace ZŠ Akademika Heyrovského

Projektová dokumentace ZŠ Březenecká

Projektová dokumentace ZŠ Hornická

Projektová dokumentace ZŠ Kadaňská

Projektová dokumentace ZŠ Na Příkopech

Projektová dokumentace ZŠ Písečná

Projektová dokumentace ZŠ Školní (ul. Beethovenova)

Projektová dokumentace ZŠ Školní (ul. Školní)

Projektová dokumentace ZŠ Zahradní

Projektová dokumentace ZŠ 17 Listopadu

b) Ohlášeni stavby vydané Magistrátem města Chomutova:
ZŠ Školní 1480/61 pod č. ~. SZ MMCH/08643/2017, ze dne 23. 1.2017, nabytí právní moci dne 6.

4.2017
ZŠ Beethovenova 662 pod Č. J. SZ MMCH/08638/2017, ze dne 23. 1. 2017, nabytí právní moci

dne 1.3.2017
ZŠ Písečná 5144 pod č. ~. SZ MMCHí08637/2017, ze dne 23. 1.2017, nabytí právní moci dne 1.

3.2017
ZŠ Zahradní 5265 pod Č. j. SZ MMCH/08642/2017, ze dne 23. 1 2017 nabyti právní moci dne 2.

3.2017
ZŠ Kadaňská 2334 pod Č. j. SZ MMCH/08628/2017, ze dne 23. 1 2017, nabytí právní moci dne

17. 2.2017
c) Sděleni k žádosti o ohlášení stavby vydaně Magistrátem města Chomutova

ZŠ Na Příkopech 895 pod Č. j. SZ MMCH/08639/2017, ze dne 23. 1. 2017 nabytí právní moci
dne 2.3.2017
ZŠ Březenecká 4679 pod Č. j. SZ MMCH/08639/2017, ze dne 23. 1.2017, nabytí právní moci dne
1.2.2017
ZŠ Hornická pod č. j SZ MMCH/08626/2017, ze dne 23. 1. 2017, nabytí právní moci dne 1. 2.

2017
ZŠ AK. Heyrovského 4539 pod č. J. SZ MMCHIO8631/2017, ze dne 23. 1. 2017 nabytí právní

moci dne 1.2.2017
d) Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Konektivita, strukturovaná kabeláž, vybavení

počítačovou a AV technikou v odborných učebnách základních škol v Chomutově“

e) Výkazy výměr (formát .xls):

Výkaz výměr ZŠ Akademika Heyrovského

Výkaz výměr ZŠ Březenecká

Výkaz výměr ZŠ Hornická

Výkaz výměr ZŠ Kadaňská

Výkaz výměr ZŠ Na Příkopech

Výkaz výměr ZŠ Písečná

Výkaz výměr ZŠ Školní (ul. Beethovenova)
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Výkaz výměr ZŠ Školní (ul. Školní)

Výkaz výměr ZŠ Zahradní

Výkaz výměr ZŠ 17. Listopadu

f) Harmonogramy plnění:
Harmonogram ZŠ Akademika Heyrovského

Harmonogram ZŠ Březenecká
Harmonogram ZŠ Hornická

Harmonogram ZŠ Kadaňská
Harmonogram ZŠ Na Příkopech

Harmonogram ZŠ Písečná
Harmonogram ZŠ Školní (ul. Beethovenova)

Harmonogram ZŠ Školní (ul. Školní)
Harmonogram ZŠ Zahradní

Harmonogram ZŠ 17. Listopadu

g) Příloha Č. 12 - Technická specifikace díla - popis funkcionalit, které bude nabízené technické
řešeni splňovat

h) Nabídka vybraného zhotovitele SITEL, spol. s r.o., IČ: 44797320, ze dne 4. 4. 2018

3. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předaně příslušné dokumentace uvedené
v odst. 2. písm. a) tohoto článku

4. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty
uvedenými v odst 2 tohoto článku, a že je mají k dispozici.

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že si uvedené dokumenty po odborné stránce
zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky.

6. Zhotovitel se zavazuje provést na svčij náklad a na své nebezpečí všechna související plněni a
práce potřebné k včasnému a řádnému provedeni díla.

7. Součásti smlouvy je i převod neomezeného vlastnického práva k tomuto dílu na objednatele.
Součástí závazku zhotovitele je rovněž doprava zboží objednateli do místa plnění, jeho instalace a
zprovoznění podle pokynu objednatele, a dále prováděni záručnich oprav dila.

8. Objednatel se zavazuje dílo řádně a včas dodané zhotovitelem převzít a zaplatit za něj sjednanou
kupní cenu způsobem a v terminu sjednaném touto smlouvou.

9. Práce nad rozsah dila dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bude
Po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

10. SouČástí díla jsou rovněž veškeré bezprostředně souvisejici činnosti nezbytné pro jeho řádné
provedení, a to zejména:

- splněni podmínek pro provedeni stavby dle dokumentace uvedené v odst. 2. tohoto článku,
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úhrada potřebných energii“

provedení opatřeni k zamezeni prašnosti a omezeni hlučnosti v mistě prováděni díla
a umožněni řádného uživáni sousednich nemovitostí,

zajištěni dopravních opatřeni vč. obstarání všech jejich náležitostí a zvláštnlho užíváni
komunikace v souladu s postupem realizace projektu,

zajištění skládky, vč, obstaráni a zajištěni potřebných rozhodnuti, poplatků, likvidace odpadu,

zajištění a předáni všech potřebných dokladů, revizi, osvědčeni, atestu, apod dle příslušných
zákonných ustanovení,

průběžně (každodenní) odstraňováni veškerého odpadu vzniklého v dusledku činnosti
zhotovitele v souladu se zákonem

zajištěni a poskytnuti veškerých potřebných licenci k dodávanému SW na 60 měslcu Od
předáni a převzeti díla, přičemž cena těchto licenci na dobu 60 měsícu je zahrnuta v ceně
dila.

Ill. Cena za dílo

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že smluvní cena za provedeni dila specifikovaného v Čl. II této
smlouvy činí 54.878.772 Kč bez DPH
(slovy: padesátčtyřimilionůosmsetsedmdesátosmtisícsedmsetsedmdesátdvakorunčeských).

cena bez DPH: 54.878.772,00 Kč

sazba DPH 21 %

DPH: 11.524.542,12 Kč

cena s DPH: 66.403.314,12KČ

celková cena díla se skládá z následujících částí:

Cena za část Al:

cena bez DPH: 4.382.659,00 Kč

sazba DPH 21 %

DPH: 920.358,39 Kč

5.303.017,39 Kč

3.195.577,00 Kč

21 %

671 .071,17 Kč

3.866.648,17 Kč

2.452.942 50 Kč

21 %

51 5.117,93 Kč

Stránka 6 z 25

cena s DPH:

Cena za část A2:

cena bez DPH:

sazba DPH

DPH:

cena s DPH:

Cena za část A3:

cena bez DPH:

sazba DPH

DPH:



EVROPSKAUNIE MINISTERSTVO
Evropskýiondproroglonáln‘rozvoj PRO MÍSTNÍ
Inlogrovaflý regionälnl operační program ROZVOJ CR Chomutov

Agendové Číslo: 4610512018

Evidenční číslo: d201800311

Evidenční číslo (zhotovitel): 138 295 001 výtisk Č

cena s DPH: 2.968.060,43 KČ

Cena za část A4:

cena bez DPH: 2.789.1 32,00 KČ

sazba DPH 21 %

DPH: 585.71 7,72 Kč

cena s DPH: 3.374.849,72 Kč

Cena za Část A5:

cena bez DPH: 2.800.886,00 KČ

sazba DPH 21 %

DPH: 588.186,06 KČ

cena s DPH: 3.389.072,06 KČ

Cena za část A6

cena bez DPH: 645.262,00 KČ

sazba DPH 21 %

DPH: 135.505,02 Kč

cena s DPH: 780.767,02 Kč

Cena za Část A7:

cena bez DPH: 1.771.10200 Kč

sazba DPH 21 %

DPH: 371 .931 ‚42 KČ

cena s DPH: 2.143.033,42 KČ

Cena za Část AS:

cena bez DPH: 2.703.753,00 Kč

sazba DPH 21 %

DPH: 567.788,13 KČ

cenas DPH: 3.271 541,13 Kč

Cena za Část A9

cena bez DPH: 2.496.779,50 KČ

sazba DPH 21 %

DPH: 524.323,70 Kč

cena s DPH: 3.021.103,20 KČ

Cena za Část Bi:

cena bez DPH: 1.261.493,00 Kč

sazba DPH 21 %
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DPH: 264.91 3,53 Kč

cena s DPH: 1.526.406,53 KČ

Cena za Část B2:

cena bez DPH: 1.345.846,00 KČ

sazba DPH 21 %

DPH: 282.627,66 KČ

cena s DPH: 1.628.473,66 KČ

Cena za Část 63:

cena bez DPH: 1.132.795,00 KČ

sazba DPH 21 %

DPH: 237.886,95 KČ

cena s DPH: 1.370.681 ‚95 KČ

Cena za část B4:

cena bez DPH: 1.094.784,00 KČ

sazba DPH 21 %

DPH: 229.904,64 Kč

cena s DPH: 1.324.688,64 KČ

Cena za Část 65:

cena bez DPH: 993.254,00 KČ

sazba DPH 21 %

DPH: 208.583,34 KČ

cena s DPH: 1.201.837,34 KČ

Cena za část 66:

cena bez DPH: 1.401.163,00 Kč

sazba DPH 21 %

DPH: 294.244,23 Kč

cena s DPH 1.695.407,23 KČ

Cena za Část Bi:

cena bez DPH: 826.331 ‚00 KČ

sazba DPH 21 %

DPH: 173.529,51 KČ

cena s DPH: 999.860,51 Kč

Cena za část BB:

cena bez DPH: 811.485,00 Kč
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sazba DPH 21 %

DPH: 170.411,85 KČ

cena s DPH: 981.896,85 Kč

Cena za Část 39

cena bez DPH: 1.139.380 KČ

sazba DPH 21 %

DPH: 239.269,80 KČ

cena s DPH: 1.378.649,80 KČ

Cena za Část Cl:

cena bez DPH: 2.439.777,00 KČ

sazba DPH 21 %

DPH: 512.353,17 KČ

cena s DPH: 2.952.130,17 KČ

Cena za Část C2:

cena bez DPH: 2.315.053,00 Kč

sazba DPH 21 %

DPH: 486.161,13 KČ

cena s DPH: 2.801.214,13 Kč

Cena za Část C3:

cena bez DPH: 1.907.658,00 KČ

sazba DPH 21 %

DPH: 400.608,18 KČ

cena s DPH: 2.308.266,18 KČ

Cena za Část C4:

cena bez DPH: 2.093.412,00 KČ

sazba DPH 21 %

DPH: 439.61 6,52 KČ

cena s DPH: 2.533.028,52 KČ

Cena za Část CS:

cena bez DPH: 2.91 0.179,00 Kč

sazba DPH 21 %

DPH: 611.137,59 KČ

cena s DPH: 3.521.316,59 KČ
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Cena za Část C6:

cena bez DPH: 2.644.74000 Kč

sazba DPH 21 %

DPH: 555.395,40 Kč

cena s DPH: 3.200.135,40 KČ

Cena za část C7:

cena bez DPH: 1.814.176,00 Kč

sazba DPH 21 %

DPH: 380.976,96 Kč

cena s DPH: 2.195.152,96 Kč

Cena za Část C8:

cena bez DPH: 1.470.682,00 KČ

sazba DPH 21 %

DPH: 308.843,22 KČ

cena s DPH: 1.779.525,22 Kč

Cena za část Cg:

cena bez DPH: 2.442.039,00 Kč

sazba DPH 21 %

DPH: 51 2.828,19 Kč

cena s DPH: 2.954.867,19 Kč

Cena za část ClO:

cena bez DPH: 1.596.432,00 KČ

sazba DPH 21 %

DPH: 335.250,72 Kč

cena s DPH: 1.931.682,72 Kč

2. Podkladem pro stanoveni výše ujednané ceny díla je výkaz výměr a projektová dokumentace.
Výkaz výměr a projektová dokumentace byly zpracovány na sjednanou nejvýše přípustnou cenu
díla, obsahuji všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související
s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněnim
podminek zadávací dokumentace a všech podmínek vyplývajících z povolení stavebních prací.
Výkazy výměr a projektové dokumentace v jednotlivých základních školách dále slouží jako
podklad pro zpracování faktur a v případě nutnosti také pro sestavení Změnového výkazu výměr
dle odst. 6 Článku Ill. této smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení čI. Ill odst. 1 této smlouvy.

3. Změny předmětu díla a s tím související změny ceny díla, jejichž potřeba vznikne v dusledku
okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, budou řešeny
v písemném dodatku ke smlouvě, který smluvní strany uzavřou za účelem provedeni prací
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a dodávek nad rámec předmětu díla (dále jen „vícepráce) či naopak neprovedeni některých prací
a dodávek, které byly součástí předmětu díla (dále jen „méněpráce“) či obojího současně
(společně těž „dodatečné práce“ nebo “dodatečné dodávky“), pokud je jejich provedeni nezbytné.
To samé platí také v případě, kdy v průběhu realizace dila dojde k zjištěni skutečností odlišných
Od dokumentace předané objednatelem, a tyto mají vliv na cenu díla.

4. Nutnost provedeni dodatečných prací a/nebo dodatečných dodávek musí být zhotovitelem vždy
předem písemně oznámena objednateli nejpozději do 5 kalendářnich dnu ode dne zjištění této
skutečnosti a to formou „Změnového listu‘, který je přílohou č‘ 1 této smlouvy. Jeho přílohou bude
„Změnový výkaz výměř‘ sestavený dle pravidel uvedených v odst. 6 tohoto článku smlouvy

5. Dodatek ke smlouvě muže být uzavřen pouze na základě Změnového listu (sestaveného na
základě Změnového výkazu výměr) odsouhlaseného objednatelem, konkrétně osobou
oprávněnou jednat ve věcech technických dle či. XIV. odst. 3 písm. a) této smlouvy.

6. Při sestavování Změnového výkazu výměr na dodatečné práce budou jednotlivé položky
oceňovány následujícím zpusobem:

6.1. Dodatečné práce a/nebo dodávky, jejichž položky jsou obsaženy v puvodnim Výkazu výměr,
budou oceněny podle jednotkové ceny těchto položek.

6.2. Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v puvodnim výkazu výměr, budou
oceněny dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp.
„katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízeni UPS Praha, a.s.“ (dále
jen „Směrné ceny“), platných v době provádění dodatečných stavebních prací, snížených
paušálně o 10%.

7. Celkový rozsah dodatečných prací a/nebo dodávek nesmí překročit 50 % ceny díla uvedené v Čl.
Ill odst. 1 této smlouvy a jejich provedením nesmí být změněna celková povaha veřejné zakázky.

8‘ DPH bude účtována dle platných právních předpisu Cena muže být změněna pouze v souvislosti
se změnou sazeb DPH dle platných a účinných právních předpisů České republiky a to na
základě písemné dohody obou smluvních stran formou dodatku této smlouvy.

IV. Platební podmínky ceny díla

1. Cena je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanoveni této
smlouvy.

2 Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu díla takto:
a) do výše 90 % ceny každé části dila průběžně‘ a to měsíčně vždy do 10 pracovních dnů

Po potvrzení správnosti zjišťovacího protokolu objednatelem dle odst. 3 tohoto článku.

b) 10 % z ceny každé části díla do 5 pracovních dnů Od řádného ukončeni a předáni příslušné
části díla včetně odstraněni veškerých vad a nedodělku,

3‘ Zhotovitel je povinen měsíčně, vždy do 5. pracovního dne měsíce následujícího po kalendářním
měsíci, ve kterém byly provedeny práce‘ které mají být fakturovány, předkládat objednateli
zjišťovací protokoly s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek a odstraněných vad a
nedodělků, jejichž součásti bude vždy též výkaz výměr (dále jen „zjišťovací protokol“), a to zvlášť
ke každé části díla.

a) Objednatel ve lhutě do 5 pracovních dnu zkontroluje věcnou a početní správnost
zjišťovacího protokolu a soulad se skutečně provedenými pracemi

b) Objednatel dále v této lhutě zhotoviteli písemně potvrdí správnost zjišťovacího protokolu
nebo mu sdělí duvody nepotvrzení
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c) Nepotvrdí-li objednatel správnost zjišťovacího protokolu, nemá zhotovitel právo vystavit
fakturu a požadovat zaplacení příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol do
správného stavu, a dokud objednatel takto opravený zjišťovací protokol neschválí.

d) Nepotvrzeni správnosti protokolu objednatelem není důvodem pro přerušení či ukončení
provádění díla ze strany zhotovitele.

4. Formát soupisu provedených prací, změnových výkazů výměr, úprav dílčích harmonogramů:
Zpracování celkové grafické, obrazové, textové, tabulkové a jiné dokumentace v tištěné, také i
v elektronické verzi, která bude zadavateli odevzdána na CD nosiči vjednom vyhotovení ve
formátech *doc *pdf *xls ~pg., ve formátu XML (.esoupis, .xc4, Excel VZ).
Výkazy výměr, oceněné rozpočty a harmonogram realizace budou zpracovány a odevzdány
v elektronické podobě v souboru *xls a v tištěné formě v tabulce *xls

5. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručeni faktury
objednateli.

6. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných
právních předpisu a pravidel pro žadatele a příjemce ROP a musí k nim být přiložen zjišt‘ovací
protokol potvrzený objednatelem. Lhuta splatnosti nezačne běžet, dokud faktura nebude splňovat
všechny výše uvedené podmínky, a to zejména:

a. označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, lČ, DIČ,

b. číslo dokladu,
c. datum vystaveni, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,

d. název a číslo projektu,
e. číslo smlouvy o dílo, na základě které dochází k fakturaci a označení příslušné části

díla (Al, B2, apod.),

f. označeni peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má plnit,

g. konstantní a variabilní symbol,
h. duvod účtování s odvoláním na smlouvu,
i. razítko a podpis osoby oprávněné k vystaveni daňového a účetního dokladu,

j. seznam příloh,
k. další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný právní předpis.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou z náležitosti uvedenou v čI. IV. odst. 5. této smlouvy
či náležitost dle zákona Č. 56311991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějšich předpisu, nebo bude-li
chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím Ihuty splatnosti v ní
určené vrátit zhotoviteli bez zaplaceni k provedeni opravy Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel
duvod a datum vráceni. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátl-li objednatel
vadnou fakturu zhotoviteli k opravě, neběži původní lhůta splatnosti dle vadné faktury, ale tato
začne běžet až po opětovném doručeni nově vyhotovené opravené faktury.

8. Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu dila, nemusí do odstraněni vady platit část ceny dila
odhadem objednatele přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

9. Zhotovitel má právo v připadě prodleni objednatele s placením ceny požadovat po objednateli
úroky z prodlení ve výši 0 015% z dlužné Částky za každý den prodlení; celkovou výši úroků
z prodleni však smluvní strany dohodou omezuji tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné
částky bez DPH.
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10. Objednatel neposkytuje zálohy.

V. Místo a termíny provádění díla

1. Místem plněni je město Chomutov. Stavební práce budou konkrétně prováděny v 9 základních
školách zřizovaných městem Chomutovem:

Nazev organizace Adresa

Základní škola Chomutov, 17. listopadu 17 listopadu 4728, PSČ 430 01, Chomutov
4728

Základní škola Chomutov, Na Příkopech Na Příkopech 895, PsČ 430 02, Chomutov
895

Základní škola Chomutov, Školní 1480 Školní 1480, PSČ 43001 Chomutov

Beethovenova 662, PsČ 430 01 Chomutov

Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334 Kadaňská 2334, PsČ 430 03 Chomutov

Základní škola Chomutov, Hornická 4387 Hornická ulice 4387, PSČ 430 03 Chomutov

Základní škola Chomutov Akademika Akademika Heyrovského 4539, PSČ 430 03
Heyrovského 4539 Chomutov

Základní škola Chomutov, Březenecká Březenecká 4679, PsČ 430 04 Chomutov
4679

Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 Zahradní 5265, PsČ 430 04 Chomutov

Základní škola Chomutov, Písečná 5144 Písečná 5144, PSČ 430 05 Chomutov

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli všechna staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnu
ode dne doručení písemně výzvy k převzetí staveniště zaslané zhotoviteli a zhotovitel je povinen
je v této lhůtě převzít. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol Výzvu
k převzetí staveniště je objednatel povinen zaslat zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co
obdrží rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory uvedené v preambuli této smlouvy, obdrží-li toto
rozhodnutí nejpozději do 15 6. 2018. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, výzvu
zhotoviteli zaslat i v případě, že rozhodnuti o poskytnuti finanční podpory neobdrží nebo je obdrží
Po 15.6.2016.

3 Zhotovitel je povinen zahájit prováděni každé dílčí části díla nejpozději do 5 pracovních dnu od
předání příslušného staveniště.
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4. Zhotovitel je povinen řádně dilo dokončit a předat objednateli v následujících termínech:

- Části dila A. Dodávka a implementace vybavení (počítačová a audiovizuální technika) a
modernizace datových rozvodů do učeben ZS a školních poradenských pracovišť:
do 45 týdnů ode dne protokolárního převzetí staveniště

- Části díla B. Modernizace datových rozvodů v jiných prostorách ZŠ:
do 40 týdnů ode dne protokolárního převzetí staveniště

- Části díla C. Zajištění vnitřní konektivity (dodávka a implementace HW a SW řešení):
do 50 týdnů ode dne protokolárního převzetí staveniště

6. Zhotovitel neodpovídá za prodleni s prováděnim díla, jestliže prokáže, že je prováděni dila
nemožné z objektivnich důvodů nezaviněných zhotovitelem (nevhodné klimatické podmínky
a vyšší moc) a že tato nemožnost plněni trvala v době určené k prováděni dila v souhrnu déle než
I týden Každý den, kdy zhotovitel nemuže provádět dílo z výše uvedených důvodů, je povinen
zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel se zprosti odpovědnosti za prodlení
pouze v rozsahu v jakém nemožnost plněni přesáhla dobu 1 týdne.

7. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli jednotlivá staveniště nejpozději do 5
kalendářních dnu ode dne předání a převzetí příslušné části díla O předání a převzetí
staveniště bude sepsán předávací protokol.

Vl. Podmínky provádění dila
1. Zhotovitel je povinen zabezpečit místo plněni a jeho zařízeni, a to v souladu s jeho potřebami,

v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšimi požadavky objednatele.

2. Zhotovitel je povinen zajistit v místě plnění na své náklady vytyčení všech podzemnich zařízeni
a inženýrských sítí a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu dodávky nedošlo
kjejich poškozeni. Za poškozeni nadzemnich i podzemních zařízení a inženýrských siti odpovídá
zhotovitel.

3. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu prováděni díla a umožnit nerušený výkon
technického dozoru investora (dále jen „TDI“), autorského dozoru projektanta (dále jen „AD),
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“),
popřípadě dalších osob pověřených objednatelem (statutárnl zástupce základní školy); a
poskytnout jim potřebnou součinnost a podmínky pro výkon jejich funkce v rámci zařízení
staveniště

4. Objednatel bude s ohledem na rozsah předmětu díla organizovat minimálně lx týdně kontrolní
dny (dále jen „KD“), kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit. Harmonogram jednotlivých KD bude
plánovat objednatel v součinnosti s oprávněnou osobou zhotovitele. Objednatelem bude pořízen
záznam, který předá zhotoviteli ve 3 vyhotoveních. Za zhotovitele je povinna účastnit se
kontrolnich dnů oprávněná osoba uvedená v Čl. XIV. odst. 3 plsm. b) této smlouvy.

5. Zhotovitel je také povinen vyzvat písemně anebo formou elektronické pošty a současně zápisem
do zjišt‘ovaciho protokolu objednatele ke kontrole a prověřeni prací, které v dalším postupu budou
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovnl dny před zakrytím. Neučinl-li
tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými,
na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
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VII. Předání a převzetí díla

1. Po dokončeni dila/části díla je zhotovitel povinen jej fyzicky předat objednateli v místě plněni a
objednatel je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady. K převzeti díla/Části díla je zhotovitel
povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem, a to zápisem ve stavebním deníku
a současně zasláním e-mailu na adresy osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech
technických. Objednatel je povinen se k předání díla dostavit a je oprávněn přizvat si další osoby,
zejména například odbornou část projektového týmu, TDI, AD, apod.

2. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo/část díla převzít i 5 vadami a nedodělky, které
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebráni funkčnímu užívání díla, ani jeho užívání podstatným
způsobem neomezují.

3. 0 předání a převzetí dila/části díla bude objednatelem sepsán předávací protokol, ve kterém musí
být výslovně uvedeno, zda objednatel dilo/část díla přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dilo
převezme s drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání, musí být tyto v předávacím
protokolu uvedeny a musí být stanovena Ihuta I< jejich odstraněni. Nedohodnou-li se strany na
lhutách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhutě do 15 dnu ode dne
předáni díla/Části díla. V případě neodstranění vad zhotovitelem se přiměřeně použije ustanoveni
či. IX. odst. 9 smlouvy. V předávacím protokolu, event, jeho přílohách, musí být zejména uvedeno:

. označení díla a příslušné předávané části (Al, 82, apod.), název a číslo projektu

. označeni objednatele a zhotovitele dila,

. číslo a datum uzavřeni smlouvy o dílo,

. evidenční údaje díla,

. zahájeni a dokončení prací na zhotovovaném díle,

. prohlášenI objednatele, zda dilo přejímá či nikoliv, a v případě nepřevzetí jeho
duvody

. datum a misto sepsání zápisu,

. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

. seznam převzaté a odsouhlasené kompletní dokumentace (viz odst. 5 tohoto článku),

. soupis vad a nedodělku nebránících užívání, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich
odstraněni,

. termín vyklizeni staveniště,

. datum ukončeni záruky na příslušnou část díla,

. celková cena dila dle této smlouvy včetně výše plánované finanční podpory.

4. Dilo se považuje za předané okamžikem, kdy je jeho předáni a převzetí potvrzeno oběma
smluvními stranami podpisem předávacího protokolu Za objednatele kontaktní osoba ve věcech
technických, za zhotovitele zástupce společnosti - kontaktní osoba ve věcech technických.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli nlže uvedené doklady nezbytné pro vydáni kolaudačního
souhlasu, dokumentaci pro následný provoz a údržbu objektů, strojního a technologického
zařízeni, a další uvedené dokumenty, a to ve 3 vyhotoveních:

. prohlášeni zhotovitele dle ustanoveni ~ 156 zákona č 183/2006 Sb., stavební zákon,
v platném zněni,
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. projektová dokumentace skutečného provedeni díla v tištěném provedeni + 3x,
v elektronické formě na CD z toho lx ve formátu, pdf, lx ve formátu .dgn, lx ve
formátu .dwg; nedojde-li k odchylkám oproti projektovým dokumentacím k provedení
stavby, které byly součástí zadávacího řízení, muže zhotovitel doložit původní
dokumentaci s vyznačením nepodstatných odchylek ověřenou zhotovitelem díla
(osobou zmocněnou jednat ve věcech technických nebo stavbyvedoucím, statutárním
zástupcem zhotovitele a razítkem zhotovitele),

. stavební deník, který bude zároveň doložen vtištěné I elektronické formě lx na CD
lx ve formátu.pdf,

. harmonogram prací a dodávek dle skutečné realizace díla

. atesty použitých materiálů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobku (včetně
případných prohlášeni o shodě dle zákona č. 2211997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění),

. revize elektronického zařízeni,

. provozní řád dodaných technologií a protokol o zaškoleni jejich obsluhy, ve kterém
budou stanoveny pevné intervaly údržby a čištění,

. pruběžná fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění
všech duležitých prací. U každého předmětu dodávky vždy lx týdně, min. 5 fotografií,
fotodokumentace bude předána v digitální podobě na CD objednateli společně
s dílem,

. dokumentace pro provoz zařízeni, výrobků a jiné,

. dokumentace pro údržbu zařízeni, výrobků a jiné,

. a případně další potřebné doklady, které budou během realizace dohodnuty mezi
objednatelem a zhotovitelem v závislosti na charakteru dodávky.

Náklady na pořízení všech těchto dokladu jsou zahrnuty v ceně díla.

IX. Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost každé dílčí části díla podle této smlouvy:
v délce trvání [36] měsicu pro ostatní nevyjmenovaně části dila v učebnách a školních
poradenských pracovištích ZŠ,

v délce trváni [60] měsicu pro datové rozvody v učebnách a jiných prostorách zš,

v délce trvání [60] měsícu pro HW řešeni vnitřní konektivity zš,

v délce trvání [60] měsícu pro SW řešeni vnitřní konektivity ZŠ

od dne předání a převzetí příslušné části díla na základě předávacího protokolu potvrzeného
oběma smluvními stranami.

2. Zhotovitel po dobu záruky odpovídá za to, že jakost díla bude odpovídat této smlouvě a zejména
všem dokumentům uvedeným v Čl. II. této smlouvy a přislušným normám, právním předpisům
a směrnicím platným v době prováděni díla.

3. Smluvní strany si sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstraněni veškerých vad díla
reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanoveni zákona.

4. záruka se nevztahuje na vady vzniklé nedodržením záručních podmínek, opotřebením,
neodbornou obsluhou a údržbou nebo zásahem vyšší moci.
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5. V případě zjištění vady dila v záruční době je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyzvat
zhotovitele k odstraněni vady.

6. Vady ohlašuje pověřená osoba objednatele elektronicky na helpdesk dodavatele, který je
dostupný na webové adrese: V případě nedostupnosti webové adresy helpdesku
pak telefonicky na telefonní číslo: včetně potvrzení Hlášení o závadě na faxově číslo:

Helpdesk je dostupný 24 hodin denně, telefonické nahlášeni v případě
nedostupnosti helpdesku je možné provést v pracovní době dodavatele, a to v ponděli — pátek,
7:00 — 15:00 hod. Tyto kontakty je zhotovitel oprávněn jednostranně měnit stirn, že připadnou
změnu je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 20 pracovních dnu před uskutečněním
změny.

7. Hlášení o závadě musi obsahovat:
- datum a čas hlášeni,

- druh a typ zařízeni,

- stručný popis závady

- jméno a kontaktní údaje pracovníka, který závadu hlásí.

8. Za okamžik doručení výzvy objednatele k odstranění vady se považuje okamžik odeslání ohlášeni
na helpdesk, a v připadě telefonického hlášení závady pak okamžik odesláni Hlášení o závadě,
kterým objednatel telefonické ohlášeni závady vždy potvrzuje.

9. Provedením opravy se rozumí opětovné zajištěni HW a/nebo SW provozuschopnosti všech dilu
nebo celého zařízeni buď odstraněním závady, výměnou vadného dílu nebo v náročnějších
připadech výměnou celého zařízeni.

10. 0 každé provedené opravě se sepisuje “Opravný lisť‘, který předkládá zhotovitel a potvrzuji jej
zástupci obou smluvních stran. “Opravný list“ se pořizuje ve dvojím vyhotovení, přičemž každá
smluvní strana obdržl po jednom vyhotoveni

11. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamovaných vad díla nejpozději následující
pracovní den a tyto odstranit do 5 pracovních dnu ode dne doručeni výzvy objednatele.

12. Smluvní strany se mohou v oduvodněných případech dohodnout na prodloužení výše uvedených
Ihut.

13. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstraněni vady či neodstraní vadu ve shora uvedených
lhůtách ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanovi, je objednatel oprávněn, a to
bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává, pověřit odstraněním vady jinou
právnickou nebo fyzickou osobu a to za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli veškeré
takto vzniklé náklady nahradit, přičemž objednateli nevzniká jakákoli ztráta záruky na dilo.

14. Záruka za jakost konkrétního výrobku nebo části dodávky se prodlužuje o dobu, Po kterou bude
trvat odstraňováni vad takového výrobku nebo části dodávky zhotovitelem.

15. Dilo má vady, jestliže provedeni díla neodpovídá požadavkum uvedeným ve smlouvě, přislušným
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedeni díla, popřípadě
pokud neumožni uživáni, k němuž bylo určeno a zhotoveno

16. Zhotovitel je povinen držet havarijní sklad komponent dila z důvodu urychlení odstraňováni vad
díla.

17. Zhotovitel je při odstraňováni vad díla povinen postupovat způsobem který minimalizuje zásahy
do ostatních části dila které se zjištěnou poruchou přímo nesouvisí
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X. Smluvní pokuty

1. V případě prodleni zhotovitele s provedením dila/části díla je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny příslušné části díla vč. DPH za každý i započatý
den prodleni.

2. V případě prodleni zhotovitele s nastoupením k odstraněni vady dila je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

3. V případě prodleni zhotovitele s odstraněnlm vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvnl pokutu ve výši 1.000,- KČ za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

4. V připadě prodleni zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny příslušné části díla vč. DPH za každé staveniště a každý i
započatý den prodleni, nejvýše však 50.000,- Kč za den

5. V případě porušeni jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem
dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,01% z celkové ceny dila vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý i započatý den, kdy
porušeni povinnosti zhotovitele trvá.

6. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši. Povinnost, jejíž splnění
je zajištěno smluvní pokutou, zaplacením smluvní pokuty nezaniká.

7. Výše smluvnl pokuty za každé jednotlivé porušeni povinnosti se dohodou smluvních stran
omezuje na maximálně 10% z celkové ceny dila vč. DPH. V přlpadě prodlení s provedením
díla/části dila nebo s odstraněním vady dila se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z celkové
ceny díla vč. DPH.

Xl. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupeni Od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoniku.

2. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla dle této smlouvy, nebo podstatným
zpusobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

3. Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušeni povinnosti, které dává druhé smluvní
straně právo odstoupit od smlouvy, považuji zejména:

a. prodlení zhotovitele s provedením dila či takové prodlení zhotovitele s prováděním díla,
které prokazatelně ohrožuje konečný termín předání díla - stejné účinky má i prohlášení
zhotovitele o tom, že termín nedodrží,

b. prováděni dila zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či bránění nebo znemožněni
kontrol díla, jestliže zhotovitel nezajisti nápravu ani v přiměřené lhůtě Po výzvě
objednatele,

c. postoupení smlouvy třetí osobě bez souhlasu druhé smluvnl strany,

d. zahájení insolvenčniho řízeni nebo likvidace zhotovitele,

e. prodleni zhotovitele s předložením bankovní záruky objednateli, jestliže zhotovitel
nezajistí nápravu ani v přiměřené lhutě Po výzvě objednatele.

f. soustavným nebo zvlášť hrubým porušením podmínek jakosti dila

4. Odstoupeni je účinné písemným oznámením a jeho doručením druhé straně.

5. V případě rozhodnuti poskytovatele f‘inančni podpory uvedené v preambuli této smlouvy O
neschválení finanční podpory nebo v případě, že objednatel neobdrží rozhodnuti o poskytnuti
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finanční podpory nejpozději do 15. 6. 2018, si objednatel vyhrazuje právo odstoupit od této
smlouvy. Toto právo lze využít kdykoliv až do doby doručení výzvy k převzetí staveniště
zhotoviteli.

6. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel nedoručí zhotoviteli výzvu
k převzetí staveniště nejpozději do 18. 6. 2018, přičemž toto právo lze využít kdykoliv až do doby
doručení výzvy k převzetí staveniště zhotoviteli.

7. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen zastavit prováděni dila, kromě činností,
které jsou nezbytné pro předcházeni vzniku Škod, a předat dílo včetně veškeré dokumentace
objednateli. V případě odstoupeni Od smlouvy ohledně části plněni bude při fakturaci a placení již
provedených částí díla postupováno přiměřeně dle ustanoveni či. IV. této smlouvy.

8. V případě, že objednatel odstoupí Od smlouvy pro podstatné porušeni povinnosti zhotovitelem, má
objednatel vuči zhotoviteli právo na náhradu nákladů spojených s dokončením díla, a to ve výši,
v jaké celkové náklady na provedeni díla (tj. cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli,
plus cena za dokončeni díla) přesáhnou cenu za provedení díla sjednanou v této smlouvě.
Náhrada nákladu je splatná do 30 dnů ode dne, kdy bude zhotovitel kjejich zaplaceni
objednatelem vyzván.

XII. Další práva a povinnosti

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, jestliže ji uvedl v nabídce, avšak
vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. Poddodavatele, jehož
prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízeni veřejné zakázky, je zhotovitel oprávněn
změnit ve výjimečných případech a pouze s výslovným písemným souhlasem objednatele,
přičemž nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla
prokázána v zadávacím řízeni (tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli prokázat
příslušnými dokumenty či splněním všech požadavků dle zadávací dokumentace veřejné zakázky
společně se žádostí o souhlas se změnou) Změnu jiného poddodavatele je zhotovitel povinen
předem písemně oznámit objednateli.

2. Zhotovitel je povinen dílo specifikované v či II této smlouvy provést osobně nebo jej může nechat
provést pod svým osobním vedením v souladu s odstavcem 1. tohoto Článku smlouvy, avšak
požadovaná výborná kvalita tak jak je vymezena touto smlouvou, obecně platnými právními
předpisy, technickými normami a ČSN musí být naplněna. Pokud porušením těchto předpisu či
této smlouvy vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji ke své tíži pouze zhotovitel

3. Nebezpečí škody na díle/části díla nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí
díla/části díla objednatelem.

4. Zhotovitel odpovídá za Škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla třetím osobám a je
povinen ji v plném rozsahu nahradit.

5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištěni odpovědnosti za Škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti
s výkonem jeho činnosti, přičemž limit pojistného plněni není nižší než celková cena za dílo
včetně DPH sjednaná v Čl. III, odst. 1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu
trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že
nedojde ke snížení limitu pojistného plněni pod hranici uvedenou v předchozí větě. V případě, že
dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat
objednatele a ve lhutě do 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.
Kopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy
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a v případě jejích změn nebo uzavření nové pojistné smlouvy nejpozději ve lhutě do 3 pracovních
dnu od takové změny

6. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo bude financováno z Integrovaného regionálního
operačního programu, a že porušeni podmínek této smlouvy může mít za následek neposkytnuti
či krácení této dotace. Zhotovitel odpovídá za Škodu, která objednateli takto vznikne, a to až do
výše celkové ceny díla. V této souvislosti prohlašuje, že se seznámil s podmínkami dotace, na
které odkazuje preambule této smlouvy.

7. Účastnici se zavazuji, že v případě sporu v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí,
které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve
nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na věcně a místně příslušný soud.

8. Zhotovitel je povinen zajišt‘ovat plněni díla kvalifikovaným zpusobem a s odbornou péči a k tornu
účelu rovněž průběžně kontrolovat osoby provádějící činnosti dle této smlouvy a zajistit jejich
školeni.

9. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizaci projektu
včetně účetních dokladů a umožnit k nim přístup minimálně do konce roku 2030. Pokud je
v českých právních předpisech stanovena Ihuta delšl, musí být použita pro úschovu delší Ihuta.

10. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace
a dokumentaci související s realizaci projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů (Centrum pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí
ČR, Evropské komise Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního
orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, přislušného orgánu finanční správy a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při prováděni kontroly
součinnost.

11. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právnlmi předpisy. S odpady bude
nakládáno dle zák. č. 18512001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

12. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým zpusobem a v takovou dobu, aby docházelo k co
možná nejmenšímu ovlivnění okolí (hluk, prach znečištění, ovlivnění dopravní situace apod.).

13 Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít,
byt‘ i částečně, vliv na schopnost plnit jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Takovým
oznámením není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.

XIII. Bankovní záruka

1. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu objednatel doručí výzvu k převzetí
staveniště předložit objednateli bankovní záruku k zajištění veškerých peněžitých nároků
(zejména smluvních pokut, náhrad škody, nároku na slevu z ceny dila, apod.) objednatele
(věřitele) vůči zhotoviteli (dlužníkovi) ve smyslu ustanoveni * 2029 občanského zákoníku,
v rozsahu dle odst. 2 tohoto článku.

2. Záruční listina musí obsahovat prohlášení zhotovitele (výstavce), že uspokojí objednatele do výše
5% celkové ceny dila sjednané v této smlouvě vč. DPH, nesplní-li zhotovitel objednateli jakýkoliv
peněžitý závazek vyplývající z této smlouvy.
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3. Bankovní záruka bude splňovat následující podmínky:
a. bankovní záruka bude vystavena v českém jazyce a právní vztahy z ní vyplývající se

budou řídit výhradně právem České republiky;

b. bankovní záruka bude vydána ve prospěch objednatele a bude splatná na jeho první
výzvu, bezodkladně a bez možnosti uplatněni námitek ze strany banky s tím, že ze strany
objednatele postačí, pokud vůči bance prohlásí, že zhotovitel nesplnil objednateli jakýkoliv
peněžitý závazek vyplývající z této smlouvy;

c. bankovní záruka bude bezpodmínečná a neodvolatelná.
4. Bankovní záruka musí trvat Po celou dobu provádění díla, a následné po předání a převzetí díla

objednatelem do doby odstraněni všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.
Zanikne-li, je zhotovitel povinen ve lhůtě nejpozději do 5 pracovních dnů zajistit novou bankovní
záruku a předložit ji objednateli

XIV. Doručování a osoby oprávněné jednat

1. Smluvní strany se dohodly, že zasíláni a doručování všech písemnosti týkajících se jejich
smluvního vztahu se řídí následujícími pravidly:

a. Písemnosti se zasílají prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) doporučeně na
adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na adresu, kterou
druhá smluvní strana odesilateli naposledy písemně oznámila jako svou adresu pro
doručováni, případně osobně Odmítne-li adresát takto zaslanou písemnost převzít platí,
že je tímto okamžikem doručena. Vrátí-li se písemnost odesílateli zpět zjiného duvodu,
platí, žeje doručena dnem, kdy ji pošta přesměrovala zpět k odesílateli.

b. Písemnosti lze zasílat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové
schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přistup
k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozí věty
ve lhutě do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se
tento dokument za doručený posledním dnem této Ihuty Doručení dokumentu datovou
schránkou má stejné právní účinky, jako doručeni do vlastních rukou.

2. Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručováni je adresou
pro doručováni adresa uvedená u příslušné smluvní strany v záhlaví této smlouvy.
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3. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat ve věcech technických, organizačních avšak bez
oprávněni měnit smlouvu:

a. za objednatele:

Osoby iednaiíci ve věcech technických:
Odbor informačních technologií

b. za zhotovitele:
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XV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.

2. Tato smlouva muže být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou v podobě dodatku k
ní.

3. Smluvní strany berou na vědomi, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona
o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má
povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnuti
kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním těto smlouvy včetně
osobních údajů v registru smluv zřízeném zák. č. 34012015 Sb., O zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném zněni a to na
dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

4. 0 uzavřeni této smlouvy rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 404118
ze dne 7. 5. 2018, a to v souladu se směrnici o zadáváni veřejných zakázek Č 030/05-16
schválenou usnesením Rady statutárního města Chomutova Č. 197116 ze dne 9 5.2016.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2
vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

6. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými
podpisy.

Přílohy:
Příloha Č. 1: Změnový list

31. 05. 2018
V Chomutově dne V Praze dne 25 -05- 2018

Statutární město Chomutov

JUDr. Marek Hrabáč, primátor
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Příloha č. I Smlouvy o dílo - Změnový list

Změnový list č. ze dne

Název stavby:

Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PSI SO):

Na základě oznámeni zhotovitelelobjednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní
dokumentace ve smyslu objednávkylbodu dopl od azy smlouvy o dílo. Změna se týká technického

řešeni díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termin dokončení díla

Puvodni řešení dle smluvnÍ dokumentace:

Nové řešení:

Zduvodnění změny:

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmÍnky a zustává zachován charakter
a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné

stavebni práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s přislušnými smluvními
podmínkami z prostředků objednatele

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:
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Cena dila dle smluvního vztahu

Poníženi/navýšení ceny dila vč

vč. DPH:

DPH:

Nová cena dila vč. DPH:

Oprávněný zástupce zhotovitele Uměno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

Datum: Podpis:

Příloha změnového listu Změnový položkový rozpočet

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Vliv změny na termin dokončeni dila: ano/ne

Termín dokončeni díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončeni dila
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