
ˇ Smlouva O dílo
Číslo Smlouvy objednatele

2/2018

uZav ena podle § 2586 a nasl. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku

I. Smluvní Strany
ll.

MČ Praha 17
Žzxızaí-ćhø 201/12
163 00 Praha 17
v Zastoupení
OPTIMIS Spol. S r. o.
Se Sídlem: Bendova l 121/5. 163 00 Praha 6
Zasíoupena: Pavlem MaxoLL jednatelem
telefon:-
ll) datové Sehranky:
_IČ; 00231223

DIČ: C7, 00231223
bankovní Spojení:_
Čísloúčtu_

(dale jen objednatel)

'd

MK MOBIL TECH s. ı'. 0.
Se Sídlem : llollaı'ovo nam. 1998/1 l.Pı`aha 3-Vinohı'adygl30 00
Zastoupenz'ı: Ond ej Kulieh
telefon:
1027864367
DIČ: CZ27864367

(dále jen Zhotovitel)

Zastupee pro veei teehnieké:_` tel.:-

ll. P edmět plnění

2.1 Podkladeın pro uZav ení Smlouvy jsou Zadavaeí podmínky objednatele uplatnéné dle
§ 12 odst. 2 Zákona Č. 137/2006 Sb. v platném Znění, týkající Se p edmětu plnění
uvedeného Sub 2.2 této Smlouvy. Tyto podmínky jsou pro Zhotovitele ZavaZné.

2.2 P edmětem plnění Ze Strany Zhotovitele je provedení díla:

Dot/cívku . mon/(if ćı :pı'›“\`():ı7ě711komuni/(učnílw .Sys'lćmu
pro (111m I'om/roušovu [19-1197l

Stranu l ıeelkem 12)
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2.3.

2.4.

a) Součástí realizace standardně bude: výměna úst edny a telefonů, odpojení
původního Za ízení včetně likvidace

Dílo bude Zpracováno v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele, vyhotovené na základě
p edané Zadávací dokumentace.
a) Součástí plnění dílaje:
- p edání atestů použitých materiálů - vše v českém jazyce
- p edání dokumentace skutečného stavu S vyznačením p ípadných Změn a
odchylek (Zakresleno do dokumentace pro provedení Stavby)

- Zabezpečení koordinace a ízení Stavby
- účast pracovníků Zhotovitele p i p edání díla
- p edložení dokladů o provedených revizích a Zkouškách
- doklad O likvidaci odpadu

b) Součástí montážních prací je:
- Za ízení staveniště
- pot ebné mechanizmy pro provedení díla
- zajištění Stavby Z hlediska BOZP, PO

c) - Součástí díla jsou všechny práce, které jsou k ádnému provedení díla nezbytné
a O kterých Zhotovitel vzhledem ke Své kvalifikaci a Zkušenostem měl nebo
mohl vědět. Současně zhotovitel prohlašuje, že Se dostatečně Seznámil S
p edanou PD a dokladovou částí, a že mu nejsou Známy žádné Skutečnosti, pro
které by nemohl dílo realizovat.

d) Zhotovitel Se touto Smlouvou Zavazuje, že na Svůj náklad a na Své nebezpečí a
podle platebních podmínek ujednaných touto smlouvou, provede dodávku
stavebních a jiných prací, dle p edmětu Smlouvy

e) Zhotovitel Se Zavazuje, že provede i veškeré nespecifikované a dodatečně
Objednatelem požadované práce nad rámec projektové dokumentace, výkazu
výměr a této SOD, které vzniknou v průběhu realizace, kolaudačního ízení a
uvádění do provozu na Základě dohody o ceně dle čl. IV.

Technická specifikace díla: _
Dílo bude zpracováno v rozsahu Stanoveném Zadávací technickou a projektovou
dokumentací. Splněním p edmětu plnění Se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu
sjednaném v rámci této SOD jako celku ve Sjednaném termínu a bez vad a nedodělků.
O p edání a p evzetí díla a p edání podkladů včetně dokladů o Zkouškách a revizích
bude podepsán zápis oběma Stranami.

Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo v bezvadné jakosti, Z nových materiálů podle
technologických a pracovních postupů vyplývajících Z PD. Zhotovitel je povinen
dodržovat ustanovení p íslušných ČN a platných p edpisů týkajících Se p edmětu díla,
včetně požadavků na zajištění bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým
Se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany Zdraví p i práci v pracovněprávních
vztazích a O Zajištění bezpečnosti a ochrany Zdraví p i činnosti nebo poskytování
Služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví p i práci) a Na ízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví p i práci na Staveništích. Zhotovitel do
stavby nezabuduje žádný výrobek, který nebyl certifikován.

Strana 2 (cclkcm 12)

2.3.

2.4.

a) Součástí realizace standardně bude: výměna úst edny a telefonů, odpojení
původního Za ízení včetně likvidace

Dílo bude Zpracováno v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele, vyhotovené na základě
p edané Zadávací dokumentace.
a) Součástí plnění dílaje:
- p edání atestů použitých materiálů - vše v českém jazyce
- p edání dokumentace skutečného stavu S vyznačením p ípadných Změn a
odchylek (Zakresleno do dokumentace pro provedení Stavby)

- Zabezpečení koordinace a ízení Stavby
- účast pracovníků Zhotovitele p i p edání díla
- p edložení dokladů o provedených revizích a Zkouškách
- doklad O likvidaci odpadu

b) Součástí montážních prací je:
- Za ízení staveniště
- pot ebné mechanizmy pro provedení díla
- zajištění Stavby Z hlediska BOZP, PO

c) - Součástí díla jsou všechny práce, které jsou k ádnému provedení díla nezbytné
a O kterých Zhotovitel vzhledem ke Své kvalifikaci a Zkušenostem měl nebo
mohl vědět. Současně zhotovitel prohlašuje, že Se dostatečně Seznámil S
p edanou PD a dokladovou částí, a že mu nejsou Známy žádné Skutečnosti, pro
které by nemohl dílo realizovat.

d) Zhotovitel Se touto Smlouvou Zavazuje, že na Svůj náklad a na Své nebezpečí a
podle platebních podmínek ujednaných touto smlouvou, provede dodávku
stavebních a jiných prací, dle p edmětu Smlouvy

e) Zhotovitel Se Zavazuje, že provede i veškeré nespecifikované a dodatečně
Objednatelem požadované práce nad rámec projektové dokumentace, výkazu
výměr a této SOD, které vzniknou v průběhu realizace, kolaudačního ízení a
uvádění do provozu na Základě dohody o ceně dle čl. IV.

Technická specifikace díla: _
Dílo bude zpracováno v rozsahu Stanoveném Zadávací technickou a projektovou
dokumentací. Splněním p edmětu plnění Se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu
sjednaném v rámci této SOD jako celku ve Sjednaném termínu a bez vad a nedodělků.
O p edání a p evzetí díla a p edání podkladů včetně dokladů o Zkouškách a revizích
bude podepsán zápis oběma Stranami.

Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo v bezvadné jakosti, Z nových materiálů podle
technologických a pracovních postupů vyplývajících Z PD. Zhotovitel je povinen
dodržovat ustanovení p íslušných ČN a platných p edpisů týkajících Se p edmětu díla,
včetně požadavků na zajištění bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým
Se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany Zdraví p i práci v pracovněprávních
vztazích a O Zajištění bezpečnosti a ochrany Zdraví p i činnosti nebo poskytování
Služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví p i práci) a Na ízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví p i práci na Staveništích. Zhotovitel do
stavby nezabuduje žádný výrobek, který nebyl certifikován.

Strana 2 (cclkcm 12)



3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

Ill. Doba plnění

Čas plnění byl Stanoven v Souladu Se Soutěžní nabídkou v termínech:

Zahájení prací - 28.5.2018
Kompletní dokončení celého díla - 30 dní od Zahájení prací.

Doba plnění ujednaná touto Smlouvou se prodlužuje v těchto p ípadech:

a) objednatel včas nep edá Staveniště Zhotoviteli, pop . mu nep edá včas rozhodnutí
Orgánu Státní Správy, pokud je ho k provedení díla pot eba

b) Z důvodu vyšší moci, Živelná událost apod.
c) dojde-li během provádění Stavebních prací k výraznému Zvýšení stavebních nebo
jiných prací oproti ˇpracím uvedeným v p edmětu te'to Smlouvy nebo proti
nabídkovému výkazu výměr

d) pro nedostatek finančních prost edků na straně Objednatele
e) nebude-li Zhotovitel schopen pokračovat v plnění díla pro p ekážky ležící na Straně
objednatele

Údaje O Skutečnostech, jak je v p edchozím odstavci této Smlouvy uvedeno, budou
Zhotovitelem Zapsány ve stavebním deníku a jejich věrohodnost bude potvrzena
objednatelem.

Pro výklad této Smlouvy se Za vyšší moc považují okolnosti, ktere' vznikly po uzav ení
smlouvy, a které nemohly být Smluvními Stranami p edpokládány, p ičemž Se jedná o
neodvratitelné události mimo ádné povahy mající bezprost ední vliv na plnění díla
ujednaného podle této Smlouvy.

Vp ípadě, že důvody vyšší mocí pominou, je dotčena Smluvní strana povinna
neprodleně o takové Skutečnosti písemně informovat druhou Smluvní stranu.

IV. Cena díla

Cena je podrobně Specifikována v položkove'm rozpočtu (nabídky), který tvo í
nedílnou Součást této Smlouvy jako její p íloha č. 1.
Cena díla je Sjednána jako pevná a neměnná ve výši:
cena v Kč bez DPH: 198 105,- Kč
DPH v Kč: 41 602.- Kč
cena v Kč včetně DPH: 239 707,- Kč
Tato cena Shodná S nabídkovou cenou a je to cena nejvýše p ípustná. Tuto cenu je
možne' p ekročit pouze Za podmínek Stanovených v této smlouvě.

Úprava smluvních cen v průběhu realizace Stavby je možná:
- v p ípadě Objednatelem odsouhlasene'ho provedení prací, které nejsou obsaženy ve
výkazu výměr a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Cena těchto prací,
pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr,
bude Stanovena podle cen URS platných v době provádění díla,
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4.3.

4.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

- dojde-li ke změně standardů, projektu či rozsahu prací vymezených Zadávacími
podmínkami ve ejné Zakázky vyvolaných Objednatelem, nebo průběhem Výstavby.
Cena těchto víceprací/měně prací, pokud ji nebude možno určit Z jednotkových
cen obsažených ve výkazu výměr, bude Stanovena podle cen URS platných v době
provádění díla,

- úprava Sjednané ceny díla a jeho částí v průběhu realizace Stavby včetně Stanovení
konečné ceny musí být Stanovena dohodou Smluvních Stran a to formou písemného
dodatku k této smlouvě,

Jakékoliv použití náhradních materiálů, jiných technologií a p ípadné nutné práce nad
rámec SOD je zhotovitel povinen p edem projednat a odsouhlasit s objednatelem a
p ípadně S projektantem. Pokud práce nad rámec SOD provede Zhotovitel bez
p edchozího projednání a odsouhlasení objednatele, není tento povinen provedené
vícepráce Zaplatit.
Použitím dražších materiálů a výrobků nevzniká Zhotoviteli právo uplatňovat změnu
dohodnuté ceny, pokud není použití takových materiálů důsledkem změny PD či
důsledkem požadavků objednatele.

Drobné odchylky od projektu budou mezi smluvními Stranami zachyceny a Stvrzovány
ve stavebním deníku. Zásadní odchylky musí odsouhlasit autorský dozor a objednatel
a budou p edmětem dodatku k této Smlouvě. Zároveň musí být vypracována
dokumentace těchto Změn. Změny materiálů budou Zapisovány do Stavebního deníku,
konstrukční a jine' Změny budou zapisovány do deníku víceprací a méně prací a budou
kromě zápisu do tohoto deníku dokumentovány Zvláštním výkresem nebo Zakreslením
do jednoho (pro tento účel vyčleněného) pare projektu.

V. Místo plnění

Místem plnění je: Vondroušova 1193-1194, Praha 6, epy

VI. Povinnosti objednatele

Objednatel Se zavazuje za provedení díla dle čl. II. zaplatit Zhotoviteli cenu dle čl. IV.
této SOD za podmínek v této smlouvě stanovených.

Objednatel p edá Zhotoviteli 2 pare projektové dokumentace nejpozději p i podpisu
Smlouvy.

Objednatel p edá Staveniště zhotoviteli obvyklým Způsobem prosto práv t etí osoby,
včetně napojovacích míst energií a veškerých podkladů, a to nejpozději do dne
Zahájení prací dle této SOD. Staveniště bude p edáno zhotoviteli k bezplatnému
použití po dobu výstavby. O určení místa Staveniště bude po ízen Zápis do Stavebního
deníku.
O p evzetí staveniště bude Sepsán zápis podepsaný oběma stranami.

Staveništěm se rozumí prostor určený projektem pro Stavbu a Za ízení Staveniště.
Na Staveniště mohou vstupovat jen pově ení pracovníci objednatele, zejména
technický dozor a Zástupce projektanta vykonávající autorský dozor. Ostrahu
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do jednoho (pro tento účel vyčleněného) pare projektu.

V. Místo plnění

Místem plnění je: Vondroušova 1193-1194, Praha 6, epy

VI. Povinnosti objednatele

Objednatel Se zavazuje za provedení díla dle čl. II. zaplatit Zhotoviteli cenu dle čl. IV.
této SOD za podmínek v této smlouvě stanovených.

Objednatel p edá Zhotoviteli 2 pare projektové dokumentace nejpozději p i podpisu
Smlouvy.

Objednatel p edá Staveniště zhotoviteli obvyklým Způsobem prosto práv t etí osoby,
včetně napojovacích míst energií a veškerých podkladů, a to nejpozději do dne
Zahájení prací dle této SOD. Staveniště bude p edáno zhotoviteli k bezplatnému
použití po dobu výstavby. O určení místa Staveniště bude po ízen Zápis do Stavebního
deníku.
O p evzetí staveniště bude Sepsán zápis podepsaný oběma stranami.

Staveništěm se rozumí prostor určený projektem pro Stavbu a Za ízení Staveniště.
Na Staveniště mohou vstupovat jen pově ení pracovníci objednatele, zejména
technický dozor a Zástupce projektanta vykonávající autorský dozor. Ostrahu
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6.6.

7.1.

7.2.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

staveniště Zajišťuje na Své náklady Zhotovitel. Za ízení Staveniště Zabezpečuje
Zhotovitel, jeho cena je součástí ceny Za dílo.
Zhotovitel Zabezpečí na Své náklady dopravu a Skladování všech materiálů, Stavebních
hmot a dílců, výrobků, strojů a Za ízení ajejich p esun Za skladu na Staveniště.
Objednatel poskytne, vodu Za úhradu a napojení na elektrickou energii, kterou
Zhotovitel hradí p ímo PRE.

Objednatel má vyhrazeno právo kontrolovat dílo v průběhu výstavby.

VII. Povinnosti Zhotovitcle

Zhotovitel Se Zavazuje za podmínek této smlouvy provést dílo v rozsahu dle čl. II této
SOD, a to na svůj náklad a nebezpečí.

Zhotovitel ponese na Svůj náklad p ípadné poškození nep edaného a nep evzatého
díla.

Náklady Spojené Se Skládkováním Sutě a vybouraných hmot jakož i všechny náležitosti
s těmito činnostmi spojenými si zajišťuje Zhotovitel ve vlastní režii.

Zhotovitel Se zavazuje akceptovat p ípadné požadavky objednatele na provedení prací
nad rámec Sjednaného p edmětu plnění. Tyto práce budou ádně uhrazeny.

Zhotovitel zabezpečí na Své náklady odstranění odpadů a nečistot, které jsou
výsledkem jeho činností. Zhotovitel Se zavazuje udržovat po ádek a čistotu na
staveništi a odpovídá Za škodu Způsobenou neplněním této povinnosti.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po podpisu zápisu o p edání a p evzetí díla
vyklidit Staveniště. Pro p ípad prodlení je Zhotovitel povinen Zaplatit Smluvní pokutu
ve výši 5.000,- Kč Za každý den prodlení.

Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost a Ochranu Zdraví vlastních pracovníků včetně
Zaškolení a dodržování protipožárních p edpisů.

Zhotovitel je povinen - v rámci dohodnuté ceny - zajistit vyložení, správné skladování
a uložení všech materiálů (stavebních hmot a výrobků), použitých p i realizaci díla
této smlouvy, jakož i staveništní Svislou dopravu.

Zhotovitel bude dbát podmínek pro odběr elektrické energie a vody, které Stanoví
objednatel v protokole o p edání Staveniště. Zhotovitel si zajistí vlastní mě ení
elektrické energie, které uhradí p ímo dodavateli elektrické energie (PRE).
Náklady na odběr vody uhradí Zhotovitel na Základě odečtu vodoměru objednateli.

Zhotovitel Odpovídá Za po ádek a čistotu na staveništi, Za ízení Staveniště a dotčených
prostor.

Na požadavek objednatele je zhotovitel povinen dopracovat Zpracovaný HMG do
provádění denních prací po stavebních činnostech, pokud to vyžaduje postup
Stavebních prací a zájem objednatele.
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7.14. Zhotovitel je povinen p ed zahájením díla (p i p edání Staveniště) p edat objednali
Seznam všech Subdodavatelů.

7.15. Zhotovitel je povinen p i p edání dílčích částí Stavby provést Současně likvidaci
p edaného dílčího Staveniště včetně odvozu vybouraných stavebních hmot do 3 dnů,
pokud nebude dohodnuto jinak a bude o tom učiněn zápis do stavebního deníku.

7.16. Zhotovitel vplném rozsahu zodpovídá za způsobené škody Objednateli a t etím
Osobám. Zhotoviteli je povinnen po dobu Stavby být pojištěn, dle podmínek
zadávacího ízení.

7.17 Zhotovitel nesmí prová ˇt práce ve dnech, které p ipadají na Státem uznané svátky,
ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu.(POdle Okolnostı' možno
vypustit.)

VIII. Dodací podmínky

8.1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly Se ídí obecně Závaznými p edpisy. Na
Stavbu budou použity materiály I. jakostní t ídy S parametry Odpovídajícími projektové
dokumentaci. Na vyžádání objednatele p edloží Zhotovitel vzorky a normou nebo
projektem p edepsané atesty materiálů, které hodlá použít do Stavby.

8.2. Stavební deník ( dále SD)
l) Zhotovitel vede ode dne p evzetí Staveniště o pracích, které provádí, Stavební
deník. Do deníku Se Zapisují všechny Skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy,
jako jsou údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek od projektu apod.
Objednatel je povinen Sledovat obsah deníku a k Zápisům zhotovitele vyjad ovat
Své Stanovisko. SD je zhotovitel povinen uložit tak, aby k němu měl p ístup
zástupce objednatele vykonávající technický dozor.

2) Je zakázáno zápisy ve SD p episovat, škrtat a dále nelze z deníku vytrhávat
jednotlivé listy.

3) SD se Skládá z úvodního listu, denních záznamů a p íloh. Úvodní liSt obsahuje:
název a Sídlo objednatele, projektanta a Subdodavatelů a Změny těchto údajů,
identifikační údaje Stavby podle projektu, p ehled uzav ených Smluv, Seznam
dokladů a ú edních opat ení týkajících Se díla, seznam projektové dokumentace.

4) Denní Záznamy Se píší do knihy s Očíslovanými listy Se dvěma oddělitelnými
průpisy.

5) V deníku Se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají
p ímo na Stavbě, jako jsou Smlouvy, výkresy dokumentující odchylky apod.

6) Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí p ípadně jeho zástupci
dle Smlouvy v den, kdy byly práce prováděny nebo kdy nastaly okolnosti, které
jsou p edmětem zápisu. P i denních zápisech Se nesmí vynechávat volná místa.
Mimo Stavbyvedoucího mohou provádět pot ebné záznamy pracovníci uvedení v
této Smlouvě O dílo, Zástupce p ímého investora, zástupce projektanta, který
provádí autorský dohled projektanta a orgány Státního Stavebního dohledu,
pop ípadě jiné pově ené orgány.

7) Jestliže Stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným zápisem objednatele nebo
projektanta, je povinen p ipojit k záznamu do 3 prac. dnů, svoje stanovisko, jinak
Se má Za to, že S obsahem SouhlaSí.
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6) Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí p ípadně jeho zástupci
dle Smlouvy v den, kdy byly práce prováděny nebo kdy nastaly okolnosti, které
jsou p edmětem zápisu. P i denních zápisech Se nesmí vynechávat volná místa.
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Se má Za to, že S obsahem SouhlaSí.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

8) Stavbyvedoucí je povinen p edložit denní Záznamy zástupcům objednatele
nejpozději následující pracovní den a Odevzdat mu první průpis. Technický dozor
p íjem potvrdí. Jestliže TDI nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do
3 pracovních dnů do SD S uvedením důvodů, jinak se má Za to, Že Se Zápisem
Souhlasí.

9) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů
tak, aby byl k dispozici v p ípadě Ztráty originálu.

10) Povinnost zhotovitele vést Stavební deník končí dnem podpisu protokolu o p evzetí
díla, resp. odstraněním vad v něm uvedených.

l l)Zhotovitel bude na Stavbě průběžně doplňovat dokumentaci Skutečného provedení
stavby, Zejména těch dodávek, které budou v průběhu dalších prací Zakryty.

P ípadný zápis ve Stavebním deníku, jež by Zavazoval některou Ze stran p ímo k
dohodě o změně cen sjednaného díla, víceprací, změně termínu dokončení a úprav
Záruční doby, bude považován Za bezp edmětný S výjimkou ustanovení čl. X.
Jakékoliv úpravy nebo Změny těchto Skutečností lze ešit pouze na podkladě vzájemné
dohody Statutámích zástupců, a to výhradně formou písemného dodatku k SOD nebo
uzav ením SOD nové.
Lhůty pro vyjád ení námitek ve stavebním deníku poZbývají platnosti pokud
Zhotovitel jakýmkoliv Způsobem ztíží nebo znemožní oprávněnému zástupci
objednatele p ístup ke SD.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou Zakryty,
písemně ve stavebním deníku min. 3 dny p ed Zakrytím. V p ípadě nep ítomnosti
technického dozoru na Stavbě jej Zhotovitel vyrozumí Zároveň telefonem nebo faxem.
V p ípadě, že Se zástupce objednatele, ač ádně vyzván, ke kontrole nedostaví, může
zhotovitel p edmětné práce Zakrýt, neZakryje-li Zhotovitel práce s ohledem na vážnost
takovýchto prací a vyčká déle než dohodnuté 3 dny. Ma' právo na uplatňování změny
dohodnutého času plnění.
Účast objednatele na kontrole zakrývaných prací ani Zakrytí prací Zhotovitelem Za
neúčasti objednatele nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za ádné provedení díla, ani
odpovědnosti vyplývající Ze Záruky a vadného plnění.

Zhotovitel se zavazuje průběžně Zakreslovat do stávající dokumentace Skutečné
provedení stavby zejména těch dodávek, ktere' budou p i dalším průběhu prací Zakryty.

Dozor Objednatele má právo na ídit zmocněnci Zhotovitele p erušení, zastavení nebo
pokračování prací, a to i v p ípadě, jestliže Zmocněnec zhotovitele s takovým
rozhodnutím nesouhlasí. P íkaz musí být vykonán bezodkladně, p ičemž vzniklé
rozpory a jejich následky budou p edmětem dodatečných jednání mezi zhotovitelem a
objednatelem vyvolaných do 3 pracovních dnů. Zejména je dozor oprávněn dát
pracovníkům Zhotovitele p íkaz p erušit práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění
díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

IX. Financování

rinancovánı' dila bude` probíhat na základě dohody smluvních stran takto:
- fakturace dle ucelených částí odsouhlasených TDI investora na Základě
odsouhlaseného Soupisu provedených prací a dodávek
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Souhlasí.

9) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů
tak, aby byl k dispozici v p ípadě Ztráty originálu.

10) Povinnost zhotovitele vést Stavební deník končí dnem podpisu protokolu o p evzetí
díla, resp. odstraněním vad v něm uvedených.

l l)Zhotovitel bude na Stavbě průběžně doplňovat dokumentaci Skutečného provedení
stavby, Zejména těch dodávek, které budou v průběhu dalších prací Zakryty.

P ípadný zápis ve Stavebním deníku, jež by Zavazoval některou Ze stran p ímo k
dohodě o změně cen sjednaného díla, víceprací, změně termínu dokončení a úprav
Záruční doby, bude považován Za bezp edmětný S výjimkou ustanovení čl. X.
Jakékoliv úpravy nebo Změny těchto Skutečností lze ešit pouze na podkladě vzájemné
dohody Statutámích zástupců, a to výhradně formou písemného dodatku k SOD nebo
uzav ením SOD nové.
Lhůty pro vyjád ení námitek ve stavebním deníku poZbývají platnosti pokud
Zhotovitel jakýmkoliv Způsobem ztíží nebo znemožní oprávněnému zástupci
objednatele p ístup ke SD.
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IX. Financování

rinancovánı' dila bude` probíhat na základě dohody smluvních stran takto:
- fakturace dle ucelených částí odsouhlasených TDI investora na Základě
odsouhlaseného Soupisu provedených prací a dodávek
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9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

- faktury budou vyhotovovány Zvlášť Za investice a Zvlášť Za Opravy. Specifikaci
investic a oprav provede pro zhotovitele objednatel.

- Zjišťovací protokol Skutečně provedených prací potvrzený objednatelem bude vždy
p ílohou faktury Se Zdanitelným plněním

- fakturace díla do výše 80% ceny Samostatné části díla, poZaStávka ve výši 20%
bude proplacena po odstranění vad a nedodělků a po úplném p edání této díla

- faktury objednatel uhradí do 21 dnů od data jejich obdržení
- pro p ípad, že by Zhotovitel nedodržel dohodnutý termín dokončení díla, je
objednatel Oprávněn po ádném p edání díla vystavit fakturu na Smluvní pokutu dle
této SOD

Faktury Zhotovitele musí obsahovat tyto náležitosti:
- označení a po adové číslo faktury
- číslo smlouvy objednatele
- název a sídlo a registrační čísla (IČ, DIČ) Smluvních Stran
- údaj o Zápisu fırmy v OR
- bankovní Spojení - číslo účtu
- p edmět díla a rozsah provedených prací
- celkovou částku k úhradě bez DPH
- sazbu daně
- datum vyhotovení, odeslání, doba Splatnosti, datum Zdanitelného plnění
- razítko a podpis
- p ílohou bude Zjišťovací protokol Skutečně provedených prací

V p ípadě, že faktura nebude vystavena v Souladu S touto Smlouvou a nebude
obsahovat náležitosti v této Smlouvě uvedené, Objednatel je Oprávněn vrátit ji
Zhotoviteli k p epracování nebo doplnění, v takovém p ípadě začíná běžet nová lhůta
Splatnosti dnem doručení Opravené faktury objednateli.

Dle § 92e), vnávaznosti na §92a) Zákona č. 235/2004 Sb. Zákon o DPH, ve Znění
pozdějších p edpisů, bude uplatněno p enesení daňové povinnosti, kde je povinnost
p iznat a Zaplatit daň na výstupu p enesena na p íjemce plnění. V rámci tohoto režimu
má povinnost p iznat a Zaplatit daň plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění
vtuzemsku uskutečněno. Zhotovitel vystaví daňový doklad, kde neuvede DPH ani
cenu S DPH, jen Sazbu DPH v % a Sdělení, že výši daně je povinen doplnit a p iznat
objednatel, pro kterého bylo plnění uskutečněno. Daňový doklad bude mít náležitosti §
28 odst. 2 písm. a) až k) Zákona č. 235/204 Sb. o DPH, ve Znění pozdějších p edpisů.

Daňový doklad bude vystaven do 15 dnů, nejpozději však do 7. kalendá ního dne
následujícího ode dne uskutečnitelného zdanitelného plnění.

X. P erušení prací

Pokud dojde k p erušení prací Z důvodů výskytu Skrytých p ekážek bránících
výstavbě, odsouhlasených objednatelem, bude p erušení zapsáno ve Stavebním deníku
a Zhotovitel má právo Sjednat dodatkem k SOD p imě ené prodloužení lhůty výstavby
o dobu p erušení nebo nezbytně nutnou dobu Související s p erušením prací.
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10.2.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.1.

12.2.

Pokud Objednatel zjistí závažné nedostatky V realizaci díla na Straně zhotovitele, může
práce ZaStavit nebo p erušit do doby provedení nápravy. Doba p erušení jde na vrub
Zhotovitele.

XI. Garance

Zhotovitel p ebírá Záruku na dílo po dobu 30 měsíců na provedené práce a na materiál
dle výrobce
Záruční lhůty počínají be'žet ode dne podpisu Zápisu o p edání-p evzetí samostatné
části díla oběma Smluvními stranami.

Objednatel je povinen reklamovat vady písemně, e-mailem nebo faxem bez
Zbytečného odkladu po jejich Zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Rovněž
musí být stanovena lhůta k jejich odstranění.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně, e-mailem,
nebo faxem zahájit reklamační ízení na místě. Pokud objednatel v reklamaci výslovně
uvede, že Se jedná o havárii je zhotovitel povinen nastoupit na odstranění vady do 24
hodin od nahlášení Závady. V p ípadě havárie uplatňuje objednatel reklamaci mailem,
telefonicky nebo jinou rychlou formou.
Zhotovitel odstraní veškeré uznané vady díla v záruční době ve lhůtě do 15 dnů od
uznání reklamace (nebo ve lhůtě písemně dohodnuté), a to bezplatně. Neuznaná
reklamace nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za reklamovanou vadu.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, p ičemž i
reklamace odeslaná Objednatelem poslední den Záruční doby se považuje za včas
uplatněnou.

Jestliže zhotovitel neodstraní uznanou reklamovanou vadu ani do 10 dnů po uplynutí
lhůty viz bod 11.3, je Objednatel oprávněn pově it odstraněním vady jinou
Specializovanou firmu a Zhotoviteli to písemně oznámí a bude na něm uplatňovat
finanční plnění. '

XII. P edání díla

Zhotovitel je povinen Zápisem do Stavebního deníku oznámit Objednateli, nejpozději 3
dny p ed termínem dokončení díla, kdy bude dílo p ipraveno k p edání. Objednatel je
pak povinen do 10 kalendá ních dnů od této výzvy p ejímací ízení Svolat a ádně v
něm pokračovat. Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku oznámit
objednateli ukončení dílčí části prováděného díla a Objednatel je povinen zahájit
p ebírání této části díla.

Zhotovitel je povinen p ipravit a u p ejímacího ízení p edložit :
- zápisy a osvědčení použitých materiálů
- Stavební deník
- doklady O likvidaci odpadu

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a Schopné p edání.
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

13.2.

13.3.

O průběhu p ejímacího ízení po ídí Objednatel Zápis. Jestliže Objednatel Odmítá dílo
p evzít, je povinen do Zápisu uvést své důvody.

Dílo je ádně dokončeno jestliže nevykazuje žádné vady a nedodělky a je p edáno
Objednateli na Základě zápisu O p edání a p evzetí díla, podepsaného Odpovědnými
zástupci Smluvních Stran. Dokladem O p edání a p evzetí díla je Zápis podepsaný
zástupci Obou Smluvních stran. Specifikace vad a nedodělků, p ípadně způsobu jejich
Odstranění bude tvo it p ílohu zápisu O p edání a p evzetí díla.

VadOu Se rozumí podstatná odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech dila
Stanovených projektem, touto Smlouvou či obecně Závazným p edpisem.
Nedodělkem Se rozumí nedokončená část díla oproti projektu a Smlouvě.

Zhotovitel Odpovídá za vady dle p ísl. ust. Občanského zákoníku. Zhotovitel rovněž
Odpovídá za Skryté vady, které jsou důsledkem porušení povinností zhotovitele nebo
porušení pracovních a technologických postupů.

Zhotovitel nese Odpovědnost za ádné provedení díla z hlediska Stavebního,
bezpečnosti práce, Ochrany Zdraví a požární Ochrany.

Zhotovitel Odpovídá Za veškeré škody Způsobené Objednavateli či t etím Osobám, které
vzniknou těmto Subjektům v p íčinné Souvislosti S činností ZhOtOvitele, jeho
Zaměstnanců, p ípadně Subdodavatelů , Spojenou S plněním p edmětu díla.

XIII. Smluvní pokuty

Pokud zhotovitel nedokončí dílo ve sjednaném termínu dle článku III., Zaplatí
Objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny této části díla, a tO Za každý započatý
den prodlení.

Pro p ípad, že by Objednatel neuhradil fakturu ve smluveném termínu dle této SOD,
uznává Objednatel, smluvní pokutu ve výši 0,05% Z fakturované částky za každý den

n f 'v I

Pokud dojde ze Strany Objednatele k prodlení s úhradou dohodnutých plateb dle této
SOD O více než 30-ti kalendá ních dnů, je Zhotovitel Oprávněn pozastavit práce a O
tuto dobu prodlení prodloužit dobu výstavby.

13.4. V p ípadě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro Odstranění vad a nedodělků
zjištěných p i
p ejímce Stavby je povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč Za
každý Zjištěný p ípad a den prodlení.

13.5. V p ípadě, že zhotovitel nedodrží povinnost provádění průběžného denního
úklidu

Stavby, za ízení Staveniště a dotčených prostor bude vyzván k provedení úklidu. Pokud
tak neučiní následující pracovní den ,je povinen Zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 1000,- Kč Za každý zjištěný p ípad a den prodlení.

13.6. Vp ípadě, že zhotovitel ukládá Stavební materiál nebo stavební Suť mimo
určené
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zjištěných p i
p ejímce Stavby je povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč Za
každý Zjištěný p ípad a den prodlení.

13.5. V p ípadě, že zhotovitel nedodrží povinnost provádění průběžného denního
úklidu

Stavby, za ízení Staveniště a dotčených prostor bude vyzván k provedení úklidu. Pokud
tak neučiní následující pracovní den ,je povinen Zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 1000,- Kč Za každý zjištěný p ípad a den prodlení.

13.6. Vp ípadě, že zhotovitel ukládá Stavební materiál nebo stavební Suť mimo
určené
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prostory, bude vyzván k nápravě. Pokud tak neučiní následující pracovní den, je
povinen Zaplatit Smluvní pokutu ve výši 5 000, - Kč Za každý Zjištěný p ípad a den
prodlení.V p ípadě, že Zhotovitel nenastoupí k odstraňování záručních vad ani do
deseti dnů od termínu, je povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši
10 000 .- Kč Za každý den prodlení.

13.7. Vp ípadě, že Zhotovitel nedodržuje BOZP je povinen Zaplatit Smluvní pokutu
ve výši 1 000,- Kč Za každý zjištěný p ípad.

13.8. Vp ípadě nedodržení podmínky uvedené včl. 7 odst. 7.17 je Zhotovitel povinen
Zaplatit pokutu ve výši 5.000,-Kč Za každý Zjištěný p ípad. (Pokud bude bod 17.7
vypuštěn, vypustı' Se ı' tento bod a zbývající body Se p ečı'Slují.)

13.9. V p ípadě nep edložení technologického p edpisu je důvod k Zastavení Stavby
a

uložení pokuty ve výši 1000,- Kč Za každý i Započatý den prodlení.

13.10. Sankce jsou splatné do deseti dnů od obdržení písemného uplatněn objednatelem.

13.11. Pokud v důsledku porušení smluvní povinnosti Ze Strany zhotovitele bude objednateli
p íslušným orgánem uložena Sankce či jiná povinnost kzaplacení, je Zhotovitel
povinen uhradit objednatelí škodu, která mu vdůsledku takovéhoto porušení
podmínek vznikne.

13.12. 'Laplaccním Smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu Škody

XIV. Odstoupení Od Smlouvy

14.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy :
- v p ípadě, že nenastoupí k Zahájení prací ani do 10 dnů od nahlášení Zhotoviteli
- jestliže je Zhotovitel v prodlení S termínem dokončení díla Z důvodů na jeho straně
a Z jeho chování je z ejmé, že termín dokončení díla (i jeho částí) nebude dodržen
a Zhotovitel neposkytne Objednateli po jeho výzvě dostatečnou jistotu v této
záležitosti. Za podstatně porušení Smlouvy bude považováno opoždění Stavebních
prací o více jak 10 dnů proti termínům Schválených v této Smlouvě

- zhotovitel opakovaně nerespektuje na ízení zástupců objednatele
- Zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektem, nebo provádí dílo takovým
Způsobem, který nenaznačuje výslednou kvalitu díla

- p edá samostatnou část díla v kvalitě neodpovídající ujednání této Smlouvy a
platným technickým normám.

14.2. Odstoupení od smlouvy musí být oznámeno písemně. V tomto p ípadě má odstupující
Strana právo žádat odpovídající náhrady a vyrovnání ve Smyslu občanského zákoníku
pro důvody Zaviněne' druhou stranou.

XV. Ostatní ujednání

15.1. Kontrolní den se bude konat pravidelně 1x týdně, pokud nebude dohodnuto jinak.
Termíny budou dohodnuty p i p edání Staveniště.
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IL“.

15.2. lato .smlouva muže být menena jen písemnou formou dodatk) podepsanými
statutarními orgány obou smluvních stran
Pro platnost dodatku se vvýaduje dohoda o celem textu. Smluvní stran) \)slovnČ
prohlašují` Že jsou si vědom) toho. že jejich Litva/kov) vztah /ak1adan)' touto
smlouvou se ídí občanským /ıikoníkcm Dale stran) sjednávají. Že pokud neb)1o
v teto smlouvě ujednano jinak. ídí se prı'nní poměr) /ní v)pl)'“vajíci a \/nikajicí
(vcetne prav a povinností stran) obcansk)ˇm /akoníkem v platnem /nČní

15.3. Strain) se dohodl). Že tato smlouva bude vcetne p íloh publikovı'ina na internetov )'ˇch
strankach objednatele. a to krome p íloh) Č. 1, smlouv). nebot publikaci v ní
obsažených t'ıdajú by doslo k poruseni obchodního tajemství 1§ 5114 /akona c. 81) 21112
Sb“ 011Člilì$1v§ˇ /łìlvtllìíkl- HDMI/ť oko/novuA Ii/íruvı'l nebo i'j'pııx/ı'l. iˇ/Nˇ'I'pudtˇ' ijí/Iııšˇleiˇıı'
/ı/ˇ'ı'ćiÍvlovul :/›_í"í`u/`ı'‹'1' /wdj' I

15.4. Ilato smlouva obsahuje uplnou dohodu stran ve vecech obsažen)eh v teto smlouvc".
/ı'ídnı'ı jina dohoda. prohlášení Či p íslib učinen) kteroukoliv /e sm1u\ ních stran. ktere
nebudou /.al\ˇot\en) v teto smlou\e. nebudou pravne [živit/.nd pokud tak tato smlouui
\)"s1o\`ne nestanoví.

_. 'JI J._ . l1 ato smlouva nabývá platnosti a ucimiosti dnem podpisu obema smhı) nimi stranami

15.6. Nedílnou součásti teto smlouv) jsou p íloh)1
1 ) položkov)I ro/.pocet

15.7. vlato smlouva je v)`hotovena v 3 stejnopiseeh. 7. nichž 1 výtisk obdrží [hotov itel a
Z výtisk) objednatel.

XVI. Podpisy smlouvy

Smluvní stran) prohlasuji. Že si tuto smlouvu p ed jejím podpisem p ečetl). Že b)l;i
uzav ena po v/ajemnem projednání podle jejich prave a svobodné vĹıle. určite. važne a
sro/.umíte1ne. nikoliv v tísni nebo Za napadne nevvhodných podmínek. Smluvní stran) se
dohodl) na celcm obsahu smlouv) a jeji autentiČnost potvrzují svým podpisem.

„7 "
` zs /ı " „F f

V Praze dne' Ĺ z' J RC WU
q
\/ Pra/e dne: of! O" 050/17)

Pavel l\V axa. jednatel Ond ej Kulich` jednatel
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