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PREARACUJEXV‘Er-iRA“\1:(E-V. PRZEKRACZANQY GRAN-"CF
2014 -'2020

LVROP‘SKA UNzi: / UNI/X EUROP'EJSIKA
EVRQPSKY POND PRO RFGIONALN! ROZVOJ

- EUROPEISH HJNDUSZ Rt'il‘q‘r/OHJ REWONALNEGO

SMLOUVA 0 Dim
é. ME-SML/04’75/2018

uzavfené podle § 2586 a nésl. zékona é, 89/2012 5b., obéansk}? zékonik, v platném znéni

SMLUVNi STRANY
1.
Objednatel: mésto lesenik
Sidlo: Masarykovo ném. 1/167, 790 01Jesen1’k
100: 00302724
010: c200302724
Zastoupen: Ing. Jana Konviékové, starostka
Bankovm’ spojeni:
Cislo 06m:
Tel.:
ID datové schrénky: Vhwbwmg
Zéstupce pro véci technické: , vedouci Oddélenl’ investic MéU Jesenik

tel.: , e-mail:
, referent Oddéleni investic MéU Iesem’k

tel.: e-mail:
(déle jen: ,,objednatel")

a

Zhouwfleh KARETAsmo. E
Sidlo: Krnovské 1877/51, 792 01 Br‘untél
100: 62360213
010: CZ62360213
Zépis v OR: OR vedenj/ u Krajského soudu v Ostravé,odd1’lC,v102ka 8072
Zastoupen: Ing. Marek Némec, jednatel spoleénosti
Bankovm’ spojem’:
66030600
Tel/mail:
ID datové schrénky; 83y50rc
Zéstupce pro véci smluvm’: , Feditel oblasti Ostrava

tel.: e-mail:1.11
Zéstupce pro véci technické: ,vyrobn1’feditel - hlavni stavbyvedouci

e-mail:
— stavebm’ technik

tel.: , e-mail:
,ved0uc1’laborat01‘e

, projektovy manaier
tel.: , e-mail:

(déle jen: ,,zhotovitel")

2.
Smluvm’ strany se zavazujl’ oznamovat si bezodkladné zmény fidajfi uvedenych voznaéem’smluvm’ch stran formou doporuéeného dopisu, jehoi pfl’lohou bude podle okolnostf i originél
listiny doklédajl'ci zménu pfedmétnYCh udajfi nebo jejl’ dfedné ovefeny opis. Za doporuéeny
dopis se povaiuje také zpréva elektronickou formou dle zékona é. 300/2008 5b.,0 elektronickYCh ukonech a autorizované konverzi dokumentfi, v platném zném’.
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EVROPbKA UNJE / UNIA EUROREJS'KA

EVROPSKY’ POND PRO REGlONALNl ROZVOJ

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PRuaMnuErm ‘r'lR/M‘J'Ct
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2014—2020

1. VYMEZENl ZAKLADNiCH POIMfJ
1.
Objednatelem je zadavatel zadévaciho rizeni na verejnou zakézku ,,Parkovi§té pod budovou

Karla Capka 6p. 1147” [,,zadévaci rizeni“) p0 podpisu této smlouvy o dilo.

Z. ‘

Zhotovitelem je dodavatel, ktery podal nabidku vrémci zadévaciho rizeni a se kterjlm byla

na zékladé tohoto zadévaciho rizeni uzavrena smlouva.

3.
Zéstupci objednatele oprévném’ jednat ve vécech techniclgy’ch jsou povéreni reéenim Véech

technickjlch problémfi, kontrolou provedellych praci a pfedbéinjrm projednévénim zmén

a doplfikfi dila; nemaji prévo uzavirat, ménit nebo ruéit zévazkovy prévni vztah (smlouvu).

Zéstupce Zhotovitele oprévnény jednat ve vécech technickych je povéren reéenim véech

technickych problémfi souvisejicich s realizaci dila a jeho rozhodnuti vuvedenych vécech jsou

pro zhotovitele zévazné. Zéstupci objednatele a zhotovitele pro véci technické jsou oprévnéni

podepisovat predévaci protokoly, zépisy zjedném’ a daléi obdobné dokumenty, kterjlmi se

neméni zévazkovy prévni vztah, nejsou oprévnéni sjednat zménu smlouvy. Pokud to vyplyvé

ze zvléétnich prévnich predpisfi, objednatel do 5 dnfi ode dne nabyti t1€innosti této smlouvy

stanovi osobu koordinétora bezpeénosti a ochrany zdravi pri préci na staveniéti a sdéli jeji

identifikaéni {ldaje zhotoviteli. Zména osob zastupujicich obé strany ve vécech techniclq'ICh musi

byt provedena pisemné.

4.
Prisluénou 6i projektovou dokumentaci je projektové dokumentace ve stupni DPS snézvem

Pvarkoviété pod budovou Karla Capka pp. 1147“ zpracované spoleénosti Lesprojekt Krnov s. r. 0.,

1CD: 47976250, 59 sidlem na adrese Revoluéni 1138/76, Pod Bezruéovym vrchem, 794 01

Krnov, a to v souladu s vyhléékou é. 169/2016 Sb.

5.
Poloikovym rozpoétem je zhotovitelem ocenény soupis praci a soupis vedlejéich a ostatm’ch

nékladfi, v némi jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u véech poloiek stavebnich praci,

dodévek a sluieb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoistvi, ktery byl souéésti

nabidky podané zhotovitelem v zadévacim rizeni.

6.
Dilo bude spolufinancovémo ze zdrojfl Evropské un're ~ Evropského fondu pro regionélni rozvoj

v rémci programu ,,lnterreg V-A Ceské republika ~ Polsko“, reg. E. projektu:

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001244 (,,d0tace"].

u. UCEL SMLOUVY
1.
Uéelem této smlouvy je vybudovz’ml parkoviété pro néw§tévniky mésta Jesem’k, zejména pak pro

tun'sty, ktef‘i chtéji zavitat do Smetanovych sadfi, nachézejlcich se V bezprostfedni blizkosti parkoviété.

III. PREDMET DlLA

1.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo pro objednatele na svfij néklad a na své nebezpeéi, v rozsahu

a za podminek stanovenjrch touto smlouvou, popr. zékonem. Pro (Jéely této smlouvy se dilem

rozumi stavba:
"Parkoviété pod budovou Karla Capka é.p. 1147“

2.
Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s:

Smlouva Q dilo E. MI-SML/0475/2018
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EV'ROPaIm Us‘hE / UNM EUR'JPEDRA
EVRO‘P’SKY FOND PRC) REGHMMLfiH RQZVOI
FUROPEJQH yummy ROZWOW REGIK“)N~\I_NEGLJ

a] ph’sluénou dokumentaci,
b) rozhodnutimi a vyjédfenimi stétni sprévy a samosprévy,
c) pfedpisy upravujicimi provédém’ stavebm’ch dél,
d) ustanovenimi této smlouvy a
e) se svojl' nabidkou podanou v rémci zadévaciho fizem’ (,,nab1’dka“).

3.
D16 dohody smluvm’ch stran je pfedmétem dila provedeni véech éinnosti, praci a dodévek
obsaienych v nabidce (soupis praci), nebo které vyplfzvajl’ ze zadévacich podml’nek zadévaciho
fizem’ (,,V3’/chozf dokumenty”), které tvof‘i rémec této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém
z téchto Vj/Chozich dokumentfi jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplyvaji, Pfedmétem dila
jsou rovnéi éinnosti, préce a dodévky, které nejsou ve Vychozich dokumentech obsaieny,
ale 0 kterych zhotovitel Védél, nebo podle svjzch odbornYch znalostl’ a zkuéenosti védét mél
anebo Védét mohl, fie jsou kf‘édnému a kvalitm’mu pr'ovedeni d1’1a dané povahy tFeba,
a to i spf‘ihlédnutl’m ke standardm’ praxi pfi realizaci dél podobného charakteru. Toto
ustanovem’ véak nevyluéuje odpovédnost objednatele za sprévnost a fiplnost pfedané pfisluéné
dokumentace ani tuto odpovédnost na zhotovitel nepFenééi. Pf‘ednost vychozich dokumentfi je
stanovena nésledovné: text této smlouvy, poloikovy rozpoéet, textové Eést zadévacf
dokumentace kzadévacimu fizem’, vysvétlem’ a zmény zadévaci dokumentace poskytnuté
v rémci zadévacfho Fizeni, projektové dokumentace, nabl’dka, ostatm’ vychozi dokumenty.
4.
Bez pfedchoto pisemného souhlasu objednatele nesml’ bylt pouiity jiné materiély, technologie
nebo zmény proti projektové dokumentaci. Souéasné se zhotovitel zavazuje. ée pf‘i realizaci dila
nebude pouiit iédny material, 0 kterém je v dobé jeho uiiti znémo, ie je ékodlivy, respektive
v rozporu s prévm’mi pf‘edpisy, véetné technickych a bezpeénostnich norem. SouEasné se
Zhotovitel zavazuje a ruéi 2a to, ie pf!" realizaci dila nepouiije iédny materiél, o kterém je v dobé
jeho uiitl’ znémo, ie je ékodlivy nebo je jié pouiity. Pokud zhotovitel tento zévazek poruéi, je
povinen na zékladé pisemného vyzvém’ objednatele provést neprodlené népravu, pfiéemi
veékeré néklady s tim spojené nese Zhotovitel. Pokud to nebude v rozporu s prévm’m pfedpisem
(véetné norem), je objednatel oprévnén iv prfibéhu realizace dfla poiadovat zémény materiélfi
oproti pfivodné navrienim a sjednanym, a zhotovitel je povinen na tyto zémény pfistoupit,
bude—li to objektivné moéné a fiéelné vzhledem k aktuélm’ fézi Zhotovem' dila. Poéadavek
na zéménu materiélu musi b3’1t pisemny, odfivodnény a bude sjedna’m dodatkem k této smlouvé.
Zhotovitel mé prévo na Iihradu veékerych (Joelné vynaloienymh nékladfi, které mu vznikly
v souvislosti se zajiét’ovénim pfivodné zamfileného materiélu. Poruéem’ tohoto élénku smlouvy
ze strany zhotovitele se povaiuje za jeho podstatné poru§enf smlouvy.
5.
Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznémil s rozsahem a povahou dfla dle této smlouvy, ie jsou mu
znémy ve§keré technické, kvalitativni, prévm’ a jiné podml’nky nezbytné k realizaci dila, fie tyto
jsou pro néj zévazné a ie disponuje takovymi kapacitami a odbornYmi znalostmi, které jsou k
provedem’ dl’la nezbytné‘ Véechny prvky akonstrukce musi odpovidat parametrfim platnj/ch
norem CSN a harmonizovanYch norem EU.

6.
Zhotovitel je povinen do 10 (deseti) dnfi 0d pfedém’ staveniété pfedloiit névrh éasového
a finanéniho harmonogramu praci, ktery bude obsahovat véechny uzlové body realizace stavby.
Zhotovitel je povinen upravit éasovy a finaném’ harmonogram praci dle poiadavku objednatele.

7.
Souééstl’ dila je zajiéténi V§ech potfebm’Ich materiélfi, pracovnich sil, strojfi zafizenl’, leéeni,
zafizem’ staveniété, sluéeb, produktfi a véech dalél’ch éinnosti nezbytnych kpr'ovedem’ dila
zhotovitelem.

Smlouva o dilo é, MJ-SML/O475/2018 3
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8.
Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila postupovat sfédnou odbornou pééi a Chrénit zéjmy

objednatele podle svych nejlepéich profesnich znalosti a schopnosti. Zhotovitel je povinen

dodriovat pfi realizaci dfla veékeré pfisluéné oborové normy, jednotlivé technické a pracovni

postupy Véetné pfisluénych technickych listfi jednotlivjlch Vyrobcfi, zafizem’ a materiélfi.

Zhotovitel je povinen umoinit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru

projektanta, pfipadné Vykon éinnosti koordinétora bezpeénosti a ochrany Zdravi pfi préci

na staveniéti, pokud to stanovi jinj/ prévni pfedpis.

9.
Zhotovitel bude realizovat éinnost dle této smlouvy na pozemcich p. (“1. 748/2, 751/11, 754/2,

754/3, 754/4, 755, 770/1, 776/1, 788/1, 788/2, 2463 k.1’1.]esenik.

10.
Dojde—li pf‘i realizaci dila k jakj/mkoli zméném, doplfikfim nebo rozéifeni pfedmétu dila,

vyplyvajicich zobjektivnich podminek pfi provédéni dila je zhotovitel povinen provést soupis

téchto zmén, doplfikfi nebo rozéif‘eni, ocenit je podle jednotkovj/Ch cen uvedenych V poloikovych

rozpoétech, a pokud poloiky Vicepraci V poloikovych rozpoétech obsaieny nejsou, pak nejvyée

podle cenové soustavy RTS, definované pro to obdobi, ve kterém byly Vicepréce zjiétény poniiené

o tolik procentnich bodfi, kolik éini rozdil celkové pfedpoklédané ceny dila uvedené ve Vyzvé

k podéni nabidky a celkové ceny dila dle této smlouvy a pfedloiit soupis objednateli nebo jeho

zéstupci ve Vécech technickych k techniekému odsouhlaseni formou podpisu pfisluéné Eésti

stavebniho deniku. Zéstupce zhotovitele ve Vécech technickych je oprévnén rozhodnout

o zménéch a rozéifeni dila. Vpfipadé objednatele toto mfiie rozhodnout pouze statutémi

zéstupce, takovéto rozhodnuti musi byt uéinéno Vidy V pisemné podobé. Navyéeni ceny musi byt

odsouhlasena statutérnim zéstupcem objednatele i zhotovitele formou pisemného dodatku

k této smlouvé. Teprve potom mé Zhotovitel prévo na realizaci téchto zmén a na jejich fihradu.

Pokud tak zhotovitel neuéini, mé se za to, ie préce a dodévky jim realizované byly V pfedmétu

dila a v jeho cené jii zahmuty. Pokud zhotovitel provede nékteré z téchto praci

bez pisemného souhlasu objednatele, mé objednatel prévo odmitnout jejich fihl‘adu, pfiéemi

na strané objednatele nepfijde o bezdfivodné obohaceni z vyée uvedeného titulu.

11.
Dojde-li pfi realizaci pFedmétu dila k jakymkoliv zméném, doplfikfim nebo rozéifeni pfedmétu

dila na zékladé poiadavku objednatele, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis téchto

zmén, ktery zhotovitel ocem’ podle jednotkovich cen uvedenych Vpoloikovych rozpoétech,

a pokud poloiky vicepraci V poloikovych rozpoétech obsaieny nejsou, pak nejvyée podle cenové

soustavy RTS, definované pro to obdobi, ve kterém byly Vicepréce zjiétény poniiené o tolik

procentnich bodfi, kolik éini rozdil celkové pfedpoklédané ceny dila uvedené ve vyzvé kpodéni

nabidky a celkové ceny dila dle této smlouvy. O téchto zménéch uzavfou obé strany "Dodatek ke

VHsmlouve ,Ve kterém dohodnou i pfipadnou flpravu terminu pfedéni dila.

12.
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veékeré poddodavatelské préce a nese za né zéruku V

plném rozsahu dle élénku X1. této smlouvy. Smluvni strany se dohodly, fie zhotovitel je oprévnén

krealizaci dila pouiivat pouze ty poddodavatele, které objednatel pfedem pisemné jako své

poddodavatele schVéli. Objednatel nesmi souhlas bez zévainého dfivodu odepf‘it. V pfipadé jiné

osoby, pomoci které zhotovitel prokazoval V zadévacim fizeni splnéni kvalifikace, je moiné jeho

zména jen ve VVjimeénf/ch pfipadech, a to se souhlasem objednatele, kdyi nové jiné osoba musi

splfiovat kvalifikaci minimélné V rozsahu, V jakém byla prokézéna V zadévacim fizeni. Smluvni

strany se dohodly, ie zhotovitel nebude spolupracovat s poddodavateli, ktefi mu na své

poddodévky poskytnou zéruéni dobu kratéi 60 mésicfi.

MM/
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PRZEKRACZAW GRANICE
2014-»2020

EVROPSKA UNEE / LINIA EUROPIEJS‘KA
EVROPSKY POND PRO RFGKONALNi ROZVOJ
FUHOPEHK! FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

'Zhotovitel je povinen pfedat objednateli jako souéést pf‘edmétu dfla nejpozdéji v den pfedém’a pf‘evzeti dila sjednaného dle této smlouvyi projektovou dokumentaci skuteéného stavu, a to 3xv listinné a 2x v digitélm’ podobe na nosiéi, vée V grafickém formétu PDF 3 DWG V samostatnychrovinéch.
IV. DOBA PLNENi

1.
Zhotovitel je povinen zahéjit realizaci dila do 10 (deseti) kalendéfm’ch dnfi ode dne, kdy mubude doruéena pisemné vyzva objednatele kzahéjeni realizace dila, které bude zérovefiobsahovat oznémem’ o pfipravenosti objednatele pfedat zhotoviteli staveni§té Okamiikemzahéjeni realizace dfla se pro déely této smlouvy rozuml’ den protokolérm’ho pfedéni staveniétémezi smluvm’mi stranami. Protokolérm’mu pl‘eda’ni staveniété budou za obé smluvm’ stranypfitomny osoby oprévnéné jednat ve vécech technickch, popf‘. jiné pfsemné povéfené osoby.
2
Nezahéji—li zhotovitel realizaci d1’1a ve lhi’lté dle odst. 1. tohoto Elénku, je objednatel oprévnén 0dtéto smlouvy odstoupit a déle poiadovat po zhotoviteli néhradu vzniklé ékody a v této smlouvésjednane’ smluvm’ pokuty.

3.
Dilo bude provedeno v nésledujicich lhfitéch:

o pfedém’ a pfevzetl’ staveniété: do 10 (deseti) kalendéf‘nich dnfi ode dne, kdy mu budedoruéena pisemné Vyzva objednatele kzahéjem’ realizace dila, které bude zérovefiobsahovat oznémem’ o pf‘ipravenosti objednatele pfedat zhotoviteli staveniété
e zahéjeni stavebm’ch praci: protokolérnim pfedém’m staveniété
e dokonéem’ stavebm’ch praci, pfedém' a pfevzetl’ dila: zhotovitel pf‘edé kompleméprovedené dilo bez jachkoliv vad a nedodélki’l, véemé dokladfi uvedenych v (:1. X.

odst. 4 této smlouvy objednateli nejpozdéji do 5 mésicfi 0d pfedéni staveniété
o poéétek béhu zéruém’ doby: ode dne protokolérm’ho pfedém’ a pfevzetf provedeného dila

zhotovitelem objednateli
A.

V pfl’padé omezem’ postupu praci vlivem objednatele nebo z dfivodfi, které nevznikly jedném’m,opomenutim pfl’padné neéinnosti zhotovitele (napfi vyéél’ moo), mfiie byt vpfipadé vzéjemnédohody smluvm’ch stran posunut nejzazéi termin dokonéem’ dila. f‘l’padé prodlouieni terminudokonéem’ dila musi bylt uzavfen dodatek k této smlouvé.

5.‘
Préce také nebudou provédény po dobu, kdy na zékladé relevantnich norem [zejména CSNnormy) nebude moiné provédét dilo z dfivodfi klimaticky nepffznich podminek. Ty’coskuteénosti budou vidy zapsény ve stavebnim deniku a fédné odflvodnény.

6.
Pf‘eda'm’ celého dl’la nebo jeho jednotlivj/Ch ééstl’ je splneno vidy, je—li o tomto sepséna oboustranné podepsén pfedévaci protokol dokonéeného dfla (,,Protokol o odevzdém’ a pfevzetidokonéeného dila") nebo dl’lél’ pfedévaci protokoly jednotlivych (:éstl’ dila.

7
Obé smluvm’ strany jsou si védomy dfileiitosti terminu fédného dokonéem’ dfla a sjednanousmluvni pokutu dle élénku XIII. této smlouvy povaiujl’ za zcela pfiméf‘enou zévainosti smluvnipovinnosti, jejii Fédné splnéni zajiét‘uje.

8. Df‘ivéjéi plném’ je moiné.

Smlouva o dilo E. MI-SML/O47S/2018
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V. CENA DiLA

Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zékladé nabidky zhotovitele a smluvm’ho
poloikového rozpoétu, ktery tvorl' prl’lohu E. 1 této smlouvy, a éini:

Celkové cena bez DPH 7.946.173,14 Ké
DPH 21% 1.668.696,36 Ké
Celkové cena s DPH 9.614.869,50 Ké

(slovy: devétmilionfiéestsetétrnécttisicosmsetéedesétdevét korun éeskych a padesét
halérfi s DPH).

2.
Ceny uvedené V cenové nabl’dce jsou maximélm’ a neprekroéitelné. Cena mfiie bj/t zhotovitelem
jednostranné upravena pouze, dojde—Ii ke zméném sazeb dané zpridané hodnoty vsouladu
s predpisy (“filmy/mi v dobé Zdanitelného plnénl’.

3.
Zména ceny dl’la je moiné pouze, je-li pripuéténa dle zék. ("2. 134/2016 Sb. 3 nejedné se
0 podstatnou zménu prév a povinnostl' vyplyvajicich ze smlouvy, a déle jestliie:
a) objednatel poiaduje préce, které nejsou v predmétu dfla
b) objednate] poiaduje vypustit nékteré préc—e predmétu dila
C) pri realizaci se zjistl’ skuteénosti, které nebyly V dobé podpisu smlouvy znémy, a zhotovitel je

nezavinil ani nemohl predvfdat a maji vliv na cenu dila
d) pri realiza'ci se zjisti skuteEnosti odliéné od clokumentace predané objednatelem

[neodpovidajici geologické Lidaje, apod.)

4.
Cena dila obsahuje veékeré néklady nutné kcelkové realizaci dila vrozsahu podkladfi pro
uzavrem' smlouvy, které mohl zhotovitel pred podpisem této smlouvy pri vynaloiem’ veékeré
odborné péée predpoklédat, véetné nékladfi na spotrebu energil’ a vody. Souéésti ceny jsou i dalél’
néklady nutné pro bezvadné provedeni dila, které sice nejsou obsaieny vpodkladech
pro uzavrem’ smlouvy, ale které zhotovitel mél nebo mohl predpoklédat na zékladé sv3'ICh
odbornych a technickych znalosti.

5.
Vefikeré Vicepréce, zmény, doplfiky nebo rozéfreni, které nejsou souéésti nabl’dky a souvisi
bezprostredné s timto dilem, a které nebyly uvedeny v podkladech pro uzavrem’ smlouvy, musi
bylt vidy pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem postupem dle El. 111. odst. 10
této Smlouvy.

6.
Vcené jsou déle zahrnuty néklady zhotovitele nutné pro vybudovéni, provoz a demontéi
zarizeni staveniété, Véetné oploceni, néklady spotrebované elektrické energie a vody béhem
provédénl’ stavby, néklady spojené se zvléétm’m uiivém’m (kromé verejného prostranstvi — viz
odst. 7. tohoto élénku) a uzavirkami pozemnich komunikaci, néklady vytyéem’ stavebnich
objektfi a inienjzrskych siti oprévnénym geodetem-projektantem pri zahéjem’ realizace stavby,
VEetné pripadné aktualizace stanovisek majitelfi a sprévcfi siti, néklady k uvedeni pozemkfi
zabranYch jako zarizem’ staveniété, mezideponie, éi jinak stavbou dotéenjmh do pfivodniho stavu,
néklady souéinnosti skoordinétorem BOZP a daléimi fiffastm’ky stavby, néklady na zkouéky
a revize, néklady na vyhotoveni dokladfi k predéni dokonéené stavby viz 61. IX. odst. 4. smlouvy.
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Zhotovitel je povinen ohlésit zvléétnf uiivém’ vefejného prostranstvi sprévci poplatku (Méstsky
fif‘ad Iesenik, oddélenf majetku) nejpozdéji v den zahéjem’ uil’vém’ vel‘ejného prostranstvi
V souladu s Obecné zévaznou vyhléékou mésta jesem’ku é. 7/2010 [déle jen vyhlééka). Jelikoi je
objednatelem dila mésto Jesem’k, které je dle uvedené vyhlééky osvobozeno 0d poplatku
za uil'vém’ vefejného prostranstvi, je zhotovitel povinen pf‘i 0h1é§eni uvést informaci,
ie objednatelem je mésto Jesenik, éislo této smlouvy o dflo a informaci ,,osvobozeno“. Zhotovitel
poplatek v takovém pfipadé nehradl’.

8.
Cena dfla bude sm’iena o préce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyiadovény
(ménépréce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkovjmh cen uvedenych v poloikovém
rozpoétu. Pfipadné ménépréce musi Wt objednatelem odsouhlaseny a musi 0 nich byt uzavfen
dodatek.

VI. PLATEBNi PODMiNKY
1.
Smluvni strany se dohodly, fie objednatel neposkytuje zélohy. Zhotovitel bere na védoml’,
fie na fihradu pf‘edmétu dila je objednateli poskytnuta dotace. Veékeré L’IEetm' doklady musi
obsahovat néleiitosti dafiového dokladu a néleiitosti uvedené vtéto smlouvé (nézev akce,
dfivod fakturace s odkazem na smlouvu 0 dO a déle text: ,Jedné se 0 projekt spolufinancovany
z programu ,,Interreg V-A Ceské republika — Polsko”).
2.
Smluvni strany se ve smyslu § 21 odst. 9 zékona 51. 235/2004 5b., 0 dani zpfidané hodnoty,
ve znénl’ pozdéj§ich pfedpisfi [da’le jen: "ZDPH"), dohodly, fie veékeré f‘édné provedené préce
budou fakturovény formou dilEich dafiovjmh dokladfx w faktur a koneéné faktury. Zhotovitel
pfedloéi objednateli nejpozdéji do desétého dne v mésici soupis provedenjzch praci [zjiét‘ovacf
protokol) za pfedchozi mésfc (pf'ipadné mésice d'le dohody), Objednatel (jeho oprévnény
zéstupce) nésledné pisemné odsouhlasi pf‘edloi‘eny soupis provedenj/ch praci, pfipadné
odsouhlasf jen éést praci zpfedloieného soupisu [pr0t0k01u). P0 pisemném odsouhlasenl’
objednatelem (jeho oprévnénym zéstupcem) vystavi zhotovitel dilél’ fakturu, 2 Mi bude patrné
specifikace jednotlivych uznatelnych nékladfi, jejl’i nedl’lnou souééstl’ bude oboustranné
podepsany zjiét’ovaci protokol. Bez tohoto oboustranné podepsaného protokolu bude faktura
neplatné.

3.
V ph’padé, fie objednateli vznikne Z ujednéni dle této smlouvy nérok na smluvni pokutu nebo
jinou majetkovou sankci vfiéi zhotoviteli, je objednatel oprévnén takovy nérok zapoéitat proti
néroku zhotovitele na fihradu ceny dila.

4
Objednatel Si vyhrazuje prévo kontroly provédém’ plateb zhotovitele vfiéi jeho poddodavatelflm,
ktefi zajiét’uji realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy.

5.
Smluvm’ strany v souladu 5 § 1879 a § 1881 obéanského zékoniku nejsou oprévnény pohledévky
vzniklé z této smlouvy postoupit, zastavit ani jillj/m zpfisobem zatl'iit bez pfedchoziho
pisemného souhlasu druhé Smluvm’ strany. Smluvm’ strany déle nejsou oprévnény zapoél'st
jakékoliv pohledévky vfiéi druhé Smluvni strané, plynouci Z pfedmétu smluvm’ho vztahu, bez
jejl'ho pfedchoziho pisemného souhlasu, nenf—li touto smlouvou sjednéno jinak. Smluvni strany
déle nejsou oprévnény jakoukoliv pohledévku za druhou Smluvni stranou, vzniklou
ze zévazkového vztahu zaloieného touto smlouvou, pouéit k zajiéténi pohledévek tfetich osob
bez pfedchoziho pisemného souhlasu této druhé Smluvm’ strany. Postoupem’, zastaveni 6i jiné
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omezeni bude platné i p0 skonéeni doby trvémi této smlouvy.

6.
Diléi fakturu véetné nezbytnych pfiloh zhotovitel doruéi objednateli do tfi pracovnich dnfi ode
dne jejiho vystavem’, nejpozdéji pak do sedmnéctého dne mésice, v némi doélo k oboustrannému
podpisu pf‘edévaciho zjiét’ovaciho protokolu. Dnem uskuteéném’ zdanitelného plném’ je den
pfedém’ dilél’ho plném’ a jeho pfevzeti objednatelem, tj. den podpisu zjiét’ovaciho protokolu
objednatelem (jeho oprévnénym zéstupcem). Nejpozdéji kekoneéné faktufe bude pfiloien
celkovy soupis provedenYch praci adodévek rozdéleny ve smyslu zékona 6.586/1992 8b.,
0 dam’ch z pfijmfi, ve zném’ pozdéjél’ch pfedpisfi.

7.
Objednatel poiaduje, aby zhotovitel neuplatnil reiim pf‘eneseni dafiové povinnosti ve smyslu
§ 92a a § 926 zékona E. 235/2004 8b., 0 dani z pf‘idané hodnoty.

8.
Splatnost faktur 61111 30 (tFicet) kalendéfnich dnfi ode dne jejich prokazatelného doruéem’
objednateli. Faktura vystavené zhotovitelem v souvislosti s fakturaci celkové ceny dila musi mit
veékeré néleiitosti uéetniho a dafiového dokladu, musi byt vyhotovena dle zékona E. 235/2004
Sb. 0 dani z pfidané hodnoty ve zném’ pozdéjél’ch pfedpisfi. V opaéném ph’padé je objednatel
oprévnén odeslat nepfesnj/ nebo nefiplny doklad zpét dodavateli k opravé, anii se tak dostane
do prodlem’ se splatnosti. Lhfita splatnosti poél’né béiet znovu v celé délce od opétovného
doruéeni opravenych dokladfi.

9.
Koneéné faktura musi mimo jiné obsahovat niie vyjmenované néleiitosti, kdy bez kter'ékoliv
z nich bude povaiovéna za neplatnou:

- vyislovny nézev: ”koneéné faktura”,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis véech uhrazenfrch diléich faktur rozéleném’Ich na cenu bez DPH a s DPH;
- Eéstku zbjzvajicf k fihradé rozélenénou na cenu bez DPH 21 s DPH,,
- di’lvod (fiéel) fakturace s odkazem na smlouvu o dilo na stavbu ,,Parkovi§té pod budovou

Karla Capka (1p. 1147“,
— oznaéem’ skuteénosti, 2e 5e jedné o projekt spolufinancovany Z programu ,,Interreg V-A

Ceské republika — Polsko“, reg. (2. projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001244
- daléi néleiitosti dafiového dokladu v souladu se zékonem é. 235/2004 Sb. 0 DPH

a zékona <‘f. 563/1991 Sb. 0 fiéetnictvi, oba v platném zném’

Nedilnou souéésti koneéné faktury bude oboustranné podepsany pfedévaci protokol
dokonéeného dila, vnémi nebudou uvedeny iédné vady dila, anebo protokol 0 Fédném
odstraném’ vad zjiéténych pfi protokolérnim pfedéni dila.

10.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlasem’ mnoistvi nebo druhu provedenYch
praci, je zhotovitel oprévnén fakturovat pouze préce, u kterych nedoélo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele obsahovat i préce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel
oprévnén uhradit pouze tu éést praci obsaienjrch V koneéné faktufe, se kterymi souhlasil.
Na zbyrvajl’ci éést faktury nemfiie zhotovitel uplatfiovat iédné majetkové sankce vyplyvajici
z penéiitého dluhu objednatele.
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Platebnl’ styk bude realizovén bezhotovostni platbou na podkladé faktury vystavenézhotovitelem. Dnem uskuteénéni zdanitelného plnénl' ve smyslu ustanovem’ Zékona o daniz pfidané hodnoty je den vystaveni faktury — danového dokladu zhotovitelem. Za den Y‘édnéhouhrazenl' fakturované (:éstky se rozuml' datum odepsénl’ penéinich prostfedkfl znétuobjednatele ve prospéch L’Iétu zhotovitele.
12.
Veékeré smluvnl’ sankce (zejména dle Elénku XIII.) nebo néhradu ékody se zhotovitel zavazujeFédné uhradit do 30 (tficeti) (1a p0 doruEenl’ faktury se specifikaci a svyél’slenl’m Vy§e ékodyanebo Vyée smluvni sankce.

vn. STAVEBNiDENiK
1.
Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzetl’ staveniété o pracich, které provédi, stavebnl’ denik,v souladu s pfilohou E. 9 k vyhlé§ce E. 499/2006 5b., do kterého je povinen zapisovat véechnyskuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen zapisovat fidaje o Easovémpostupu pracf, jejich jakosti, zdfivodnénl’ odchylek provédénYch praci od projektové
dokumentace, apod. Povinnost Vést denik konél’ pf‘edénl’m apfevzetl’m dila. Veékeré listystavebnl’ho deniku musi byt oél'slovény.

2.
Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:

o nézev, sfdlo, 1C [pfip DIC) zhotovitele
o nézev, sidlo, 1C (pfip. DIC) objednatele
o nézev, sidlo, 1C (pf‘fp. DIC) zpracovatele PD
0 pfehled véech provedenych zkouéek jakosti
c seznam dokumentace stavby véetné veékeryICh zmén a doplnkfi
o seznam dokladfi a l’n‘ednich opatfem’ tykajx’cfch se stavby

3.
Zépisy do stavebnl’ho deniku éitelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vidy v ten den, kdy
byly préce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pFedmétem zéjmu. Mezi
jednotlivymi zéznamy nesmf byt vynechéna volné mista. Mimo stavbyvedouciho mfiie
do stavebnl’ho denl’ku provédét potf‘ebné zéznamy spodpisem pouze objednatel, zéstupce
pro véci technické, pfipadné jiné objednatelem pisemné povéfené osoba, zpracovatel projektové
dokumentace, anebo ph’sluéné sprévnl’ fifady.
4
Nesouhlasi—li stavbyvedouci se zépisem, ktery uéinil do stavebnl'ho deniku objednatel nebo jim
povéf‘eny zéstupce, ph’p. zpracovatel projektové dokumentace, musx’ k tomuto zépisu pfipojit
svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnfi, jinak se mé 2a to, ie 5 uvedenYm zépisem
souhlasi.

S.
Objednatel (jeho zéstupce) je povinen vyjadf‘ovat se k zépisfim uéiném’lch ve stavebnim denfkuzhotovitelem, nejpozdéji do sedmi pracovm’ch dnfi, a pokud tak neuéini, mi se 2a to,
ie 5 uvedenYm Zépisem souhlasi.

6.
Zépisy ve stavebm’m deniku se nepovaiujx’ za zménu smlouvy, ale mohou slouiit jako podklad
pro vypracovénf dodatkfi a zmén smlouvy.
7.
Zhotovitel je povinen vést denik naklédénl’ s odpady, pokud tak plyne ze schvélené projektové
dokumentace.
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8.
Stavebni dem’k bude kdykoliv ph’stupny objednateli a osobé vykonévajl’ci stavebnl’ dozor

objednatele. Pokud nebude dohodnuto Zéstupci smluvnich stran jinak, bude stavebm’ denik

fyzicky umistén na staveniéti.
VIII. STAVENISTE

1.
Staveniétém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem

pro stavbu a pro zaf‘izenl' staveniété.

2.
Objednatel pfedé protokolérné zhotoviteli staveniété nejpozdéji do 10 (deseti) kalendéf‘nich (1a

0d doruéem’ vyzvy kpf‘edém’ staveni§té zhotoviteli, a to vsouladu S ujedném'm 61. IV odst. 1.

smlouvy.

3.
Zhotovitel je povinen se seznémit se specifiky staveniété, udriovat na pfevzatém staveniéti

pofédek a Eistotu, odstrafiovat odpady a neéistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu se

zésadami organizace vyistavby uvedenymi vprojektové dokumentaci a v souladu s obecné

zévaznjnni prévnimi pfedpisy.

4.
Zhotovitel se musi zdriet véeho, Eim by nad miru pfiméfenou pomérfim obtéioval jiného nebo

Efm by Véiné ohroioval VYkon jeho prév [zejména ve smyslu § 1012 3 § 1013 obéanského

zékoniku).

5.
Zhotovitel odpovidé objednateli i daléim osobém za ékody zpfisobené jeho éinnosti v souvislosti

s provédém’m dila.

6.
Zhotovitel pfedloéi objednateli pfi pfedémi staveniété plén kontrolnich prohlidek.

7.
Veékeré potFebné povolem' k uil’vém' vefejnfmh prostranstvi, pfipadné pfekopfi vefejnS/Ch

komunikaci a uzavirek zajiét’uje zhotovitel a nese s tim spojené pfipadné néklady.

8.
Zhotovitel neni povinen zjiét’ovat trasy a druhy inienyrskjwh siti vedoucich pfes staveniété, je

véak povinen zabezpeéit jejich vytyéem’ a je odpovédny za jejich neporuéeni (v pfz’pade“, kdy

objednatel pfedal dokumentaci 0 inienyrskych sz’tich vedoucz’ch staveni§tém]. Zhotovitel je povinen

zajistit fédné vytYEem’ staveniété a béhem V3’Istavby fédné peéovat o zékladm’ smérové a vyékové

body a to ui 0d doby pfedéni dila objednateli. Zhotovitel zajisti i podrobné vytYEenl’ jednotlivjlch

objektfi a odpovidé za jeho sprévnost. Préce s tim spojené jsou souéésti celkové ceny dila.

Zhotovitel je povinen zajistit v rémci zafizem’ staveniété podminky pro vykon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebm’ka, ph’padné (”:innost koordinétora
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci na staveniéti, a to v pf‘iméfeném rozsahu.

9.
Zhotovitel je povinen seznémit se p0 pfevzetl' staveniété pfedané objednatelem s rozmisténim
a trasou pfipadnich podzemnich vedeni na staveniéti, vefejnou zeleni a jinymi cizimi objekty
a tyto vhodnym zpfisobem chrénit, aby v prfibéhu provédém’ d1’1a nedoélo k jejich poékozeni.

10.
Zhotovitel je povinen udriovat na pf‘evzatém staveniéti a pfijezdovj/ch komunikacich pofédek
a Eistotu a je povinen odstrafiovat odpady a neéistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud tyto préce
nebudou zhotoviteXem provédény i pfes pisemnou vyzvu, zajistl’ je objednatel a prokazatelné,
nezbytné nutné néklady bude uplatfiovat u zhotovitele.
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11.
Objednatel mé prévo nezahéjit pFejimaci fizem’ dila, nenHi na staveniéti poi‘édek, zejména
uspofédany zbyly material nebo neni-li odstranén ze staveniété odpad vznikly pfi stavebnich
pracich, neni~li pozemek uveden do pfxvodm’ho stavu apod.

12.
Zhotovite] je povinen vyklidit staveni§té nejpozdéji V den protokolérniho odevzdém’ dfla
objednateli a upraVit jej tak, jak uréuje projektové dokumentace, jinak do stavu odpovidajicfmu
L'léelu a zpfisobilému dal§iho fédného uil’véni.

13.
Stavbyvedoucim je Stabvedouci zastf‘eéuje realizaci zakézky, L’léastm' se
strategickych jednéni objednatele a zhotovitele a je hlavm’ kontaktni osobou Zhotovitele Vfiéi
objednateli. Pokud V prfibéhu provédém’ dila dojde ke zméné V osobé stavbyvedouciho, bude 0
tom uzavfen dodatek ke smlouvé. Nové osoba musi splfiovat minimélni kvalifikaéni poiadavky
kladené na pfisluénou pozici V zadévacim fizeni. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou
pfitomnost stavbyvedouciho V prfibéhu praci na staveniéti. Pokud Vyjimeéné tato osoba nemfiie
byt V prfibéhu provédéni praci na staveniéti ph’tomna, je zhotovitel povinen zajistit pfitomnost
jiné zpfisobilé osoby (odpovédného zéstupce), které musi splfiovat minimélné kvalifikaéni
pfedpoklady kladené V zadévacim f‘l’zeni na osobu stavbyvedouciho. 0 tom je zhotovitel povinen
informovat objednatele, pfiéemi zérovefi pfedloii doklady prokazujici splném’ minimélm’ch
kvalifikaénfch pfedpokladfi kladenych na stavbyvedouciho odpovédnym zéstupcem.

IX. PROVADENi DiLA
1.
D1’10 bude zhotovitelem provédéno vnejlep§f moiné kvalité a prvotfidni kvalité, pokud nem’
v této smlouvé dohodnuto jinak, nejméné Véak V kvalité pfedpoklédané projektovou
dokumentaci. Bude-li pfi pirovédéni dl’la technickym dozorem objednatele zji§téno, fie Zhotovitel
nerealizuje dflo vsouladu stimto ustanovenim, mfiie objednatel p0 pfedchozim upozornéni
na nekvalitm' provedeni pfisluéné éésti dfla poéadovat, aby zhotovitel jii‘ V prfibéhu realizace dl’la
takovouto éést dila Vlastnim nékladem odstranil a nahradil ji plnénim Fédnym. Zhotovitel V plné
mif‘e odpovidé za dodriovém’ pfedpisfi o bezpeénosti a ochrané zdraVi pfi préci, poéérni
ochrany, hygienickych a ekologickych pfedpisfi a zabezpeéem’ vybavenf ochrannymi pracovnimi
pomf1ckami,v souladu s prévnimi pf‘edpisy.

2.
Veékeré préce musi vykonévat zaméstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé majl’Cl’
pf‘isluénou kvalifikaci pro konkrétm’ provédény druh préce. Doklad o kvalifikaci téchto osob je
zhotovitel povinen na poiédém’ objednatele doloiit do sedmi dnfi 0d vyiédéni. Zhotovitel je
povinen pFi realizaci dfla dodriovat veékeré technické a bezpeénostm’ normy, (napf. CSN)
a obecné zévazné prévm’ pfedpisy, které se tykaji jeho Einnosti, a podml’nky stanovené
pravomocnymi rozhodnutimi pfisluénych sprévm’ch fifadfi vztahujici se ke stavbé. Pokud
poruéenim téchto pfedpisfi vznikne komukoliv jakékoliv ékoda, nese veékerou odpovédnost
a ve§keré V dfisledku tohoto vzniklé néklady zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje respektovat
aktuélni zmény obecné zévaznych prévnich pfedpisfi a norem, které se tykajl' pfedmétného dila
a fidit se jimi.

3.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfem’ praci, které budou pFi daléim
postupu provédéni dfla zakryty nebo se stanou nepf‘fstupnymi. Zhotovitel je povinen umoinit
technickému dozoru Objednatele kontrolu veékerjlch zakryvanych praci a dodévek jeété pf‘ed
jejich zakrytl’m a déle umoinit Liéast na veékerych zkouékéch Eésti nebo celého dila. Tuto Vj/zvu
je zhotovitel povinen uéinit:

a) nejméné tFi pracovm’ dny pf‘edem formou elektronické poéty (e-mail) na elektronickou
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adresu zéstupce oprévnéného kjedném’ ve Vécech technickfzch, vyjma uzavfem’ smlouvy
a jejich dodatkfi (El, 1) nebo na elektronickou adresu uréeného stavebniho dozoru nebo

b) nejméné sedm kalendéFnich dni pfedem formou zépisu ve stavebm’m deniku.

Nepozve-li zhotovitel objednatele véas nebo pozve-li jej ve zfejmé nevhodné dobé, umoim’
objednateli dodateénou kontrolu a hradf néklady s tl'm spojené.
4.
Pro pfl’pad, ie se objednatel, byt’ f‘édné vyzvén, ke kontrole nedostavi ani v néhradm’m terminu,
ktery mu zhotovitel pisemné oznéml’ zépisem do stavebm’ho dem’ku a ktery nebude kratéx’ no? 24
hodin, je zhotovitel oprévnén pfedmétné préce zakrYt. V pf‘l'padé nesouhlasu se zakrytl'm pracx’,
které se ukéée jako neodfivodnéné ve vztahu technickym normém a pfl’sluénym prévnl’m
pf‘edpisfim, nese objednatel dfisledky takového rozhodnuti (pokynu). Udélil~li objednatel souhlas
k zakrytl’ praci, nebo pokud takovy souhlas objednatel nevydal V dfisledku své neéinnosti a bude
poiadovat jejich dodateéné odkryti, zhotovitel zakryté préce odkryje na néklad objednatele.
V pfl’padé, fie pFi dodateéném odkryti praci budou zjiétény vady zhotovitele, néklady na odkryti
a odstraném’ vad zakryvam’Ich praCI’ nese Zhotovitel. Neprovedenl' kontroly praci objednatelem
nezaklédé zhotoviteli moinost Zbavem' se odpovédnosti za povinnost provést dl’lo Fédné.

5.
Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplj/vajl’cf zejména ze zékona E. 309/2006 8b.,
0 zajiéténi dal§ich podminek bezpeEnosti a ochrany zdravi pfi préci a vyhlééky E. 499/2006 8b.,
oboje ve znénf pozdéjéich pfedpisfi [napfu spolupréce s koordinétorem bezpeénosti a ochrany
Zdravi pfi préci na staveniéti). Zhotovitel je povinen zavézat ke spolupréci skoordinétorem
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci i své pfipadné poddodavatele, ktefi’ se budou pohybovat
na staveniéti. Zhotovitel V plné mife zodpovidé za bezpeénost a ochranu zdravf véech'osob
v prostoru staveni§té a zabezpeél’ jejich vybavenl' ochrannYmi pomfickami. Déle se zhotovitel
zavazuje dodriovat hygienické pfedpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby véichni pracovm’ci
zhotovitele, resp. Véechny osoby podflejfcf se na provédéni dila, byli Viditelnym zpfisobem
oznaEeni tak, aby mohla byt provedena jejich pfesné identifikace a zajistit, aby na stavbu
nemohli vniknout osoby jiné, nei oprévnéné. Zhotovitel se zavazuje pfijmout na svfij néklad
a nebezpeéf takové opatf‘eni, ktera’ zamezi moénosti vstupu 6i jiného vniknutl' ktomu
neoprévnénYch osob na stavbu, resp. prostor objednatele Vdfisledku provédém’ dila
a mimo pracovm’ dobu véech osob.

6,
Zhotovitel se zavazuje zaznamenat do projektové dokumentace véechny dohodnuté zmény podle
skuteéného provedem’ dila. Takto opravenou a jl’m potvrzenou projektovou dokumentaci pfedé
objednateli pfi pfede’ml’ a pfevzetl’ dokonéené stavby.
7.
Provédi—li zhotovitel nékteré préce pomocf poddodavatelfi, jsou tito povinni na vyiédém’
objednatele doloiit certifikaci kpf‘edmétu éinnosti prova’déné na realizovaném dile do sedmi
dnfi od vyiédém’.

8.
Zménu poddodavatelfi nebo zménu Vprocentnim podflu plném’ jednotliVj/ch poddodavatelfi
uvedenych zhotovitelem vjeho nabidce podané vzadévacim Fizenl' vefejné zakézky, mfiie
zhotovitel provést pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
9.
Ve zvléétm’ch pfipadech lze pouil’t institut pfedéasného uiivém’ stavebnl’ho objektu, ph’p.
zkuéebniho provozu. Pfedéasné uiivém’ bude vydéno na éédost objednatele a zhotovitelem
budou dodény veékeré podklady nutné pro vydém’ povoleni o pfedéasném uiivéni.
Mezi objednatelem jako investorem azhotovitelem bude sepséna pfl’sluéné dohoda o uil’vénia ddribé pfedmétného objektu do doby jeho kolaudace.
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.10.
Zhotovitel je povinen zajistit organizaci pr-avidelnych kontrolnich dnfl. Kontrolnf dny budou
probfhat minimélné jednou za kalendéf‘ni t3’lden. Konkrétm’ den vtydnu Fédného kontrolm’ho
dne bude stanoven V zépise o pfedéni a pfevzetl’ staveniété.

11.
Zjisti-li zhotovitel pfi provédém’ dila skryté pf‘ekéiky tyikajl'cf se mista, kde mé bylt dilo
provedeno, znemoifiujl’ci provést dilo dohodnutYm zpfisobem, oznéml’ to bez zbyteéného
odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosaiem’ dohody mfiie provédéni dila
pferuéit. Nedohodnou-li se strany na zméné smlouvy v pfiméfené lhflté, mfiie kterékoli z nich
0d smlouvy odstoupit.

1.2.
Technicky dozor nesmi u této stavby provédét zhotovitel ani osoba s m’m propojené ve smyslu §
74 a nésl. zékona 6. 90/2012 3b., 0 obchodnich korporacich, v platném zném’. Uvedené neplati
v ph’padé, fie technick}? dozor provédi sém objednatel.

13.
Nebezpeél’ ékody nebo zniéem’ stavby nese zhotovitel v plném rozsahu ai do pfedém’ a pfevzetl’
celého dila.

14.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli vplné vyéi ékodu, které vznikla pFi realizaci dila
V souvislosti nebo jako dfisledek p0ru§eni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.

15.
Zhotovite] je povinen zajistit dilo proti krédeii.

16.
Zhotovitel mé uzavfenou pojistnou smlouvu, které kryje veékeré stavebni a montéim’ rizika
spojené s dilem, které mohou vzniknout v prfibéhu provédéni stavebnich pracf nebo montéim’ch
pracf na celou dobu provédéni dila ai do terminu pf‘edém’ a pfevzeti dila, a to do vyée ceny dila
vi". DPH. Déle zhotovitel mé uzavf’enou pojistnou smlouvu proti §kodém zpfisobenjlm Einnosti
zhotovitele véetné moinYch ékod zpfisobenjzch pracovm’ky zhotovitele, a to do vyée ceny dt'la
v6. DPH. Zhotovitel se zavazuje, fie bude p0 celou dobu stavby takto pojiétén.

17.
Pokud éinnosti zhotovitele dojde ke zpfisobeni ékody objednateli nebo jinych subjektfi z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vypljrvajl’cich ze zékona, platnYCh éesch
stétm’ch norem nebo vyiIvajicx' z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu
tuto ékodu odstranit a neni-li to moiné, tak finanéné nahradit. Veékeré néklady s tim spojené
nese zhotovitel.

18.
Zhotovitel garantuje, fie bude pouiito materiélfi, vyrobkfi a technologii schvélenYch pro Lizeml'
Ceské republiky.

19.
Zhotovitel je povinen zajistit fiklid a likvidaci véech odpadfi ze své Einnosti dle pffsluénych
zévaznjzch pfedpisfi a nafizeni

x. PREDANE A PREVZETE MM
1.
Dflo je provedeno, je-Ii dokonéeno a px‘edéno. D110 je dokonéeno, je-li pfedvedena jeho
zpfisobilost slouiit svému fiéelu. Pfedvedenim zpfisobilosti dila kuiivéni se vtéto sml’ouvé
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rozumi provedeni prohlidky fyzicky zcela dokonéeného dila, odzkouéeni funkénosti dila

a pfedloieni poiadovanych dokladfi (Viz odst. 4. tohoto Elénku). Objednatel pfevezme

dokonéené dilo svyhradami, nebo bez Vyhrad. Pokud jsou V této smlouvé pouiity terminy

ukonéeni dfla nebo den pfedém’, rozumi se tim den, ve kterém dojde k podpisu pfedévaciho

protokolu.

2.
Zhotovitel je povinen pisemné oznémit objednateli minimélné pét dnfi pfedem, kdy bude dflo

pfipraveno kodevzdéni a pf‘evzeti. O pfedéni dfla a tim o jeho Fédném ukonéeni bude sepsén

a oboustranné podepsén pfedévaci protokol dokonéeného dila. Tento protokol 0 odevzdéni

a pfevzeti dokonéeného dila pofizuje objednatel a musi byt podepsén oprévnénymi zéstupci pro

Véci technické, popf‘. jinymi pisemné povéfenymi osobami, za obé smluvni strany. S ohledem na

podml'nky dotace poskytované objednateli na realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy

objednatel VVslovné prohlaéuje, fie mé prévni a fakticky zéjem pouze na pFedéni kompletné

provedeného dfla V terminu C116 61. IV. odst. 3. této smlouvy, a to bez jakj/chkoliv vad a nedodélkfi.

Ztohoto dfivodu mé objednatel prévo odml’tnout pfevzeti stab, '1 kdyi vykazuje ojedinélé

drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni sjiai nebréni uiivéni stab funkéfné nebo

esteticky, ani jeji uiivéni podstatnym zpfisobem neomezuji. Objednatel je pOVinen kpfedéni

a pfevzeti dil pfizvat osoby vykonévajici funkci technického dozoru stavebnika, pfipadné také

autorského dozoru projektanta.

3.
Oprévnéné odmitnuti pf‘evzeti dila ze strany objednatele nemé VliV na béh lhfity pro dokonéeni

a pfedéni dila, pf‘edevéim smérem k ustanoveni (:1. X111. odst. 5. této smlouvy.

4.
Zhotovitel je povinen pf‘ipravit a doloiit pfi odevzdéni a pf‘evzeti dila doklady uvedené niie

V tomto odstaVCi, bez nichi nelze dilo povaiovat 2a dokonéené a zpfisobilé pfedéni jakoito Fédné

provedené. Tyto doklady je povinen pfedloiit objednateli ve trojim vyhotovem’.

— stavebni denik;

- denik naklédéni s odpady, pokud tak plyne ze schvélené projektové dokumentace;

— dokumentaci skuteéného provedeni dila V pfipadé zmén oproti pflvodni projektové

dokumentaci;
- osvédéeni 0 jakosti — atesty pouiitych materiélfl, prohlééem’ o shodé, certifikéty;

- Zépisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych V prfibéhu praci;

~ doklad o uloieni vybouranych hmot i jinych odpadfi;

- doklad o likVidaci nebezpeénych odpadfi;

- geodetické zaméfeni na podkladu katastrélm’ mapy 3 dat technické mapy mésta leseniku.

Geodetické zaméfeni musi byt zpracované a pfedané V tiéténé idigitélnf podobé (1121 CD

nosiéi) V souladu s Pokyny pro tvorbu a provozovéni digitélni technické mapy mésta

Jesenik, dostupné na internetové adrese: liLLtL/ /..\3.;\a.,v.y .1953;1.1:,U.\1.s2yg,/u‘ug;4u,/ £211.;

nllnjgix:4.111qb.1111]
- geometricky plén;
- stanoviska dotéenych Vlastm'kfi inienyrskj/ch siti;

- névod k uiivéni stavby (zafizeni);
— revize a zéznamy zkouéek
- zépisy a osvédéeni 0 provedenych zkouékéch pouiitych materiélfi

- zépisy o vyzkouéem’ smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich

zkouékéch
- projektovou dokumentaci skuteéného stavu, a to 3x V listinné a 2x V digitélm’ podobé na

nosiéi. Vée V grafickém formétu PDF 3 DWG V samostatnych rovinéch.

- doklad 0 uloieni odpadu vystavenj/ V souladu s platnymi prévnimi pfedpisy

Bez téchto dokladfi nelze povaiovat dilo za dokonéené a schopné pfedémi.
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Zhotovitel je povinen predloiit objednateli nejpozdéji pri preda’nl’ dila, tj. pred podpisem
protokolu o odevzdém’ a prevzeti dila platnou bankovni zéruku (original) splnujici podml'nky
uvedené v 61. XI. odst. 7. a 8. této smlouvy.

6.
Predmét dila je od samého poéétku ve Vlastnictvi objednatele, nebot’ dflo bude provédéno
na pozemku ve vlastnictvi objednatele. Nebezpeéi ékody na dfle na objednatele prechézi
a? prevzetl’m dila jako celku tj. dnem podpisu predévaciho protokolu, kdyi do té doby nese
nebezpeéf ékody na zhotovovaném dile V plném rozsahu zhotovitel.

x1. ZARUCNi PODMENKY
1.
Zhotovitel poskytuje zéruku za jakost dila provedeného na zékladé této smlouvy v délce trvéni
60 (éedesét) mésicfi, nenf—li pro nékteré Eésti stanovena jejich vyrobcem zéruéni doba deléi,
tato zéruka se vztahuje zejme’na na zajiéténi kvalitativnich poéadavkfi dle projektove’
dokumentace. Po tuto dobu odpovfdé za vady, které objednatel zjistil a které vi‘as reklamoval.
Zéruénf doba béil’ ode dne predém’ provedeného dila objednateli.

2.
Objednatel je povinen vadu pisemné oznémit zhotoviteli bez zbyteéného odkladu po jejim
zjiéténi. V oznémeni musi byt vada popséna a uvedeno, jak 5e projevuje. Déle mfiie objednatel
uvést své poiadavky jakym zpfisobem a vjaké primérené lhfité poiaduje vadu odstranit, nebo
zda poiaduje finanéni éi jinou majetkovou néhradu.

3.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5--ti pracovnich dnfx po obdrienl’ rédné doruéené reklamace
pisemné oznémit, zda reklamaci uznévé, jakou lhfitu navrhuje k odstranénf vad nebo z jach
dfivodfi reklamaci neuznévé. Pokud tak neuEini, mé se zato, ie reklamaci objednatele uznévé.
O odstraném’ vad bude mezi zadavatelem a dodavatelem sepsén protokol o reklamaci.

4:.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledm’ho dne zérui‘ni doby, priéemé i reklamace odeslané
objednatelem v posledni den zéruém’ doby se povaiuje za Véas uplatnénou.

5.
Smluvnl' strany se dohodly, 2e zhotovitel je povinen havarijni vady (vady brénici uil’véni dila)
odstranit nejpozdéji do 48 (Etyricet 05m] hodin od jejich oznémeni; ostatm’ vady je zhotovitel
povinen odstranit nejpozdéji do 21 (dvacet jedna) dnfi od jejich oznémeni. Prodlouéeni téchto
lhfit mfiie nastat toliko na zékladé pisemné dohody smluvnl’ch stran z dfivodu nutnosti dodrieni
technologicich postupfi. Pro pripad prodlem’ zhotovitele s odstranénim vad ve stanovenYch
nebo dohodnutch terminech sjednévajl’ smluvm’ strany smluvni pokutu uvedenou v El. XIII.
odst. 11 této smlouvy za kaidou vadu a den prodleni. Vedle toho je objednatel oprévnén povérit
odstranénim vady jinou specializovanou firmu a veékeré tyto prokazatelné nezbytné nutné
néklady na provedeni zéruéni opravy je objednatel oprévnén nérokovat u zhotovitele, pripadné
pri prodlenl’ zhotovitele éerpat poskytnutou bankovnl’ zéruku. Zhotovitel je povinen objednateli
tyto néklady uhradit bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 10 dnfi ode dne, kdy byl k fihradé
vyzvén. Pro pfipad prodleni se sjednévé ve prospéch objednatele smluvnl' pokuta ve vyéi 0,05%
2 dluiné ééstky za kaidy den prodlem’ do zaplaceni. Aplikace § 2050 obé. zék. se vyluéuje. Daléi
néroky na néhrady ékody zfistévaji nedotéeny. Obsah tohoto ustanoveni plati i pro prl’pad
prodlenl’ zhotovitele s odstranénl’m vad a nedodélkfi zjiéténf/Ch pri. predéni dila.

6.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby obsah smluv uzaviranYch sjeho poddodavateli na dfléi
dodévky vrémci realizace predmétu dile dle této smlouvy, vymezoval rozsah postavem’
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objednatele zejména Qpravou vzéjemnj/ch prév a povinnostl' minimélné V rozsahu vymezeném

touto smlouvou o dflo.

7.
Smluvni strany se dohodly, ie na zajiétém’ prév objednatele vypljlvajl’cich z odpovédnosti

zhotovitele za vady, jeni se na dfle objevi vprfibéhu poskytnuté zéruky za jakost, poskytne

zhotovitel objednateli jistotu ve formé bankovm’ zéruky [déle také jen ,,zéruka“) za odstranéni

takovfzch vad a splnéni souvisejicich smluvm’ch pokut. Zéruka bude vydéma penéinim fistavem

schvélenym objednatelem a bude mit formu dIe vzoru, ktery tvofi pfilohu E. 3 této smlouvy nebo

jinou formu schvélenou objednatelem. Neodvolatelné bankovni zéruka bude vystavena

na ééstku odpovidajici 5 0/0 zceIkové sjednané ceny diIa bez DPH, které je uvedena

v (:1. V. odst. 1. Zéruka musi obsahovat ustanoveni, ie je Eerpatelné na prvm’ vyzvu a bez
némitek jako zéruka neodvolatelné a bezpodml’neéné. Platnost zéruky musi zhotovitel udriovat
nejméné po dobu plynuti zéruky za jakost dila, Voetné jeho jednotIiVj/ch éésti. Po uplynuti

platnosti bankovni zéruky se objednatel zavazuje vrétit jeji originél zpét zhotoviteli, a to do 14

dnfi od uplynuti jeji platnosti. Text bankovm’ zéruky musi byt objednateli pfedloien

kodsouhlaseni nejméné 5 pracovnich dnfi pfed dnem, kdy mé dojit kfyzickému pfedéni
bankovni zéruky objednateli.

8.
Prévo z bankovnf zéruky je objednatel (pfijemce zéruky) oprévnén uplatnit v téchto pfipadech:
a) Zhotovitel neodstrani vady, které se na pfedaném diIe vyskytnou v prfibéhu doby, na nii je

zhotovitelem poskytované zéruka za jakost, nebo ve Ihfité dIe této smlouvy Vfibec nezai‘ne
s odstrafiovénim oznémené vady. Vtakovém ph’padé je objednatel oprévnén poiadovat
zaplacenf penéiité ééstky ai do vyiée pfedpoklédanymh nebo j1’m jii vynaloienych nékladfi
na odstranénl’ zjiéténjzch vad, maximélné véak do V3’I§e, na kterou je bankovm’ zéruka
vystavena.

b) Zhotovitel as nezaplati objednateli j1’m poiadovanou smluvni pokutu (él. XIII.) uplatnénou
v dfisledku prodlenl’ zhotovitele s néstupem k odstraném’ vady [61. XIII. odst. 10) a v pfipadé
prodlem’ se splném’m Ihfity uréené pro samotné odstranéni vady (El. XIII. odst. 11),
na kterou se vztahuje zhotovitelem poskytnuté zéruka zajakost. Vtakovém pfipadé je
objednatel oprévnén poiadovat zaplacem’ penéiité ééstky odpovidajicx’ vyéi smluvni pokuty
(smluvm’ch pokut), maximélné véak do vyée, na kterou je bankovm’ zéruka vystavena.

x11. ODSTOUPENI on SMLOUVY
1.
Nastanou-li u nékteré ze stran skuteénosti brém’ci fédnému nebo véasnému plnéni této smlouvy,
je tato povinna to neprodIené oznémit druhé strané a usilovat o feéeni vzniklé situace smirnou
cestou.

2.
Hodlé-li nékteré ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupem’
pisemné oznémit druhé strané. V odstoupem’ musi b3'It uveden dfivod, pro ktery strana
od smlouvy odstupuje, a pfesné citace élénku a odstavce smlouvy nebo ustanoveni zékona, které
ji k takovému kroku opravfiuje. Bez téchto néleiitosti je odstoupem’ neplatné.

3.
Nesouhlasi-Ii jedna ze stran s dfivodem odstoupeni druhé strany nebo popl’ré-Ii jeho existenci, je
povinna to pl'semné oznémit této strané nejpozdéji do deseti pracovnich dnfi po obdrieni
oznémeni o odstoupem’. Pokud tak neuéini, mé se za to, 2e 5 dfivodem odstoupem’ souhlasi.

4.
23 podstatné poruéeni smlouvy dle § 2002 a nésl. obéanského zékonl’ku, pfi kterém je druhé
strana oprévnéna odstoupit od smlouvy, se povaiuje zejména:

Smlouvaodilo é. MI-SML/0475/2018
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a) vadnost dI’la jii vpri’lbéhu jeho provédém’, pokud zhotovitel na pisemnou Vyzvu
objednatele vady neodstram’ ve stanové lhfité,

b) prodleni zhotovitele se zahéjenim nebo dokonéem’m dl’la o vice me? 15 dnfi,
C) prodlenf objednatele spfedém’m staveniété 6i jinYch podstatnYch doklad pro plném’

smlouvy 0 Vice nei 3O dnfi,
d) L’lpadek zhotovitele ve smyslu zék. E. 182/2006 Sb.,insolvenén1’ho zékona,
e) vstup zhotovitele do likvidace,
f] poruéovém’ pfedpisfi bezpeénosti préce a technickych zafizen, Vpfipadé, ie by]

zhotovitel 11a takové nedostatky pisemné upozomén a vpfiméfené lhfité nezjednal
népravu,

g) provede~li zhotovitel zménu poddodavatelfx dle (:1. IX. odst. 8. bez pisemného souhlasu
objednatele,

h) nedodriovém’ povinnostl' stanovenych v 61. 1X.odst. 16 této smlouvy.

5.
Odstoupem’ od smlouvy musi bylt uéinéno pisemné, néleiité doruéeno druhé strané, pfiéemifiéinky odstoupem’ nastévajl’ dnem doruéem’ pisemného oznémem’.

6
Objednatel si vyhrazuje prévo odstoupit 0d smlouvy v pfipadé, 2e mu nebude poskytnuta dotace
z programu ,,Interreg V-A Ceské republika — Polsko”.

'7.
V ph’padé ukonéem’ L’léinnosti této smlouvy zpflsobem uvedenYm V bodé X11. 2 této smlouvy bude
provedeno vydétovém’ nezaplacenych a pr'ovedenj/ch praci a nezaplacenych a na stavbu
dodanych materiélfi vpofizovacich cenéch dle déetm’ch dokladfi bez zahrnutx’ zisku. Souéasné
s tim bude vyéislena event. vzniklé majetkové ékoda (nikoli Véak uély 215k) a popf". dohodnuté
smluvm’ pokuty.

8.
Objednatel je oprévnén pf‘evzit dosud provedené préce i nedokonéené dodévky do 1.5ti dnfi ode
dne odstoupeni 0d smlouvy, popf‘. do 15ti dm‘i ode dne L’lémnosti odstoupem’ od smlouvy, pokud
jejich Vysledek je pro objednatele ekonomicky déle vyuiitelny a jejich kvalita odpovidé této
smlouvé. O takovém pfedéni bude uéinén zépis s néleiitostmi protokolu o pfedéni a pfevzeti dila
podepsany obéma smluvm’mi stranami. Na vady a nedodélky se vztahujl' pfisluéné ustanovem’
této smlouvy.

x111. SMLUVNE SANKCE
1.
Poruéi—li zhotovitel svou povinnost upravenou v61. III. odst. 4. této smlouvy (pouéiti jinj/ch
materiélfi, technologii nebo zmén proti projektové dokumentaci), je objednatel oprévnénuplatnit Vfiéi nému nad rémec ph’padné néhrady ékody (“3i vynaloienych nékladfi smluvm’ pokutu
ve vyéi 5.000 Ké [slovyz Péttisfc korun éeskych), a to 2a kaédé jednotlivé poruéem’ tohoto Elénku
smlouvy.

2.
Pokud zhotovitel nezahéji realizaci dila, tj. protokolémé nepfevezme staveniété od objednatele
ve sjednaném terminu do 10 (deseti) kalendéfnich dnfi ode dne nabytl’ fiéinnosti smlouvy, je
objednatel opre’wnén uplatnit vi’léi nému 2a kaidy zapoéatj/ kalendéfni den prodleni smluvm’
pokutu ve Vy§i 0,05 0/0 z celkové ceny dila bez DPH (El. V. odst. 1.), a to a2 do pfipadného
odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele nebo do opoidéného zahéjeni realizace dila.
3.
V ph’padé, fie zhotovitelovi zaméstnanci nebo poddodavatelfi nebudou vykazovat patfiénou
kvalifikaci pro provédénf dfla (viz 61. IX. odst, 2. smlouvy), povaiuje se tento stav 2a podstatné
poruéeni smlouvy ze strany zhotovitele, a objednatel je Oprévnén pfi takovém poruéeni smlouvy
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uplatnit V1161 nému smluvm’ pokutu ve vyéi: 5.000 K6 (slovy: Péttisic korun 6eskych),

a to za kaidy takovyto jedno‘divy pripad poruéem' a za kaidého jednotlivého pracovnika

Zhotovitele nebo jeho poddodavatele.

4.
V pripadé zhotovitelova poruéeni povinnosti uvedené v61. 1X. odst. 7. smlouvy (povinnost

poddodavatele doloiit certifikaci) je objednatel oprévnén uplatnit VL°16i nému smluvm’ pokutu

ve V3961 5.000 K6 (slovy: Péttisic korun 6esk}?ch), a to za kaidé jednotlivé poruéem’ uvedenj/ch

povirmosti.

5.
Bude—li zhotovitel v prodleni s predém’m dila (61. 1V.), je objednatel oprévnén uplatnit V1161 nému

za kaédy kalendérm’ den prodleni smluvni pokutu ve V§'I§i 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH

(61. V. odst. 1.).

6.
V pfipadé prodlem’ zhotovitele s vyklizenim staveniété nebo uvedeni pozemku do pfivodniho

stavu (dle 61. VIII. odst. 12.), je objednatel oprévnén uplatnit Vfi6i nému smluvm’ pokutu ve vyéi:

1.000 K6 (slovy: Jedentisic korun 6esk3’lch), a to za kaidy zapo6at3’1 den prodleni.
7.
Dojde-li ze strany objednatele k prodlem’ pri dhradé faktury, je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli drok z prodlem’ ve vyéi 0,015 % z d1uiné6éstky 2a kaidy kalendérni den prodleni.

8.
V pripadé, ie bude zjiéténo, fie stavebni denik neni pristupny kdykoliv béhem pracovni doby na

stavbé, je objednatel oprévnén uplatnit vfi6i zhotoviteli smluvni pokutu ve vYéi 5.000,- [(6

(slovy: Péttisic korun 6esk3’Ich), a to 2a kaidy takovyto zjiétény pripad. Zhotovitel se mfiie z této

smluvni sankce vyvinit, prokéie-li, ie stavebni denik nebyl pristupny z objektivné omluvitelnych

dfivodfi. Nemé—li V dobé kontroly stavebniho deniku tento denik nékterou povinnou néleiitost

dle 61. V11. této smlouvy, je objednatel oprévnén uplatnit V061 zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi

1.000,- K6 (slovy: )eden tisic k01‘un6esk3’1ch) za kaidou jednotlivou Chybéjici néleiitost.

9.
fipadé uplatnéni reiimu preneseni dafiové povinnosti podle ZDPH je objednatel oprévnén

uplatnit vfi6i Zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 1% (slovy: Jedno procento) z celkové ceny dila

bez DPH (61. V. odst. 1), a to za kaidy jednotlivy pripad, kdy zhotovitel nedoru6i objednateli d116f

dafiovy doklad f‘édné a v6as dle podminek sjednanych vtéto smlouvé, a vdfxsledku tohoto

poruéeni zhotovitelovj/ch smluvnich povinnostl’ nésledné objednatel nebude objektivné schopen

splnit svou zékonnou povinnost priznat a zaplatit prisluénou dafi z pridané hodnoty ke dni

uskute6néni zdanitelného plnéni.

10.
Nenastoupi-li zhotovitel k odstraném’ vady ve stanovené lhfité (viz 61. X1. odst. 5.), je objednatel

oprévnén uplatnit V1161 nému smluvm’ pokutu ve V5161 1.000,- K6 (slovy: )eden tisic korun

6esk§1ch) z celkové ceny dila bez DPH (61. V. odst. 1.), a to za kaidy zapo6aty den prodleni, o ktery

naStoupi pozdéji, ai do doby pfipadného néstupu jiného dodavatele dle 61. X1. odst. 5. smlouvy.

Nenastoupi-li zhotovitel kodstranéni havarijni vady ve stanovené lhfité (viz 61. X1. odst. 5.), je

objednatel oprévnén up1atnit V1161 nému smluvni pokutu ve V3751 1,5 % K6 2 celkové ceny dila bez

DPH (61. V. odst. 1.), a to za kaidy zapo6at3’1 den prodleni, o ktery nastoupi pozdéji, a? do doby

pripadného néstupu jiného dodavatele d1e 61. X1. odst. 5. smlouvy.

11.
Vpripadé prodleni zhotovitele se splnénim 1hfity poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté

smluvnimi stranami pro odstranéni vad zjiéténych p61 predéni a prevzeti dila nebo V prfibéhu

zéru6ni doby je objednatel oprévnén po zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni pokuty ve V5161

0,05% 2 celkové ceny dila bez DPH (61. V. odst. 1.) za kaidy zapo6aty den prodleni,

a to pro kaidy jednotlivy pripad takovéhoto poruéeni smlouvy.

Smlouva o dilo 6. MISML/047S/ZO'18 . ‘ ~ 18
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12.
Provede~li zhotovitel zménu poddodavatelfi dle (:1. IX. odst. 8. bez pisemného souhlasu [
Objednatele, povaiuje se toto poruéeni povinnosti za podstatné por'uéenl’ smlouvy ze strany
zhotovitele. Objednatel je v takovém pfipadé oprévnén uplatnit vfiéi zhotoviteli smluvm’ pokutu
ve V§I§i 5% (slovy: Pét procent), Z celkové ceny dila bez DPH ((31. V. odst. 1.), a to 221 kaidou
jednotlivou pisemné neodsouhlasenou zménu poddodavatelfi nebo zménu v procentnim podflu
plnéni jednotlivjich poddodavatelfi.

13.
Pokud zhotovitel poruél’ povinnost sjednaného pojiéténi nebo na zékladé Vyzvy objednatele
nepl‘edloii originél nebo ovéf‘enou kopii pfisluéné pojistné smlouvy ve stanovené lhfité, je
objednatel oprévnén uplatnit vfiéi nému smluvm’ pokutu ve vyéi 50.000 KE (slow: Padeséttisic
korun éeskych) za kaidy jednotlivj/ pfipad.

14.
Pfi kaidém poruéem’ ustanovem’ ("31. VIII. odst. 13 smlouvy se sjednévé smluvm’ pokuta ve vyéi
10.000 K6 (slovy: Desettisx’c korun éeskj/ch).

15.
Jakékoliv ustanovem’ o smluvm’ pokuté (pokutéch) obsaiené v této smlouvé neruél’ povinnost
zhotovitele odstranit vady 6i jiné nedostatky d1’1a ani povinnost zhotovitele uhradit objednateli
navic vplné vyéi pfipadnou néhradu ékody. Smluvm’ pokuta je tak sjednévéna V3’Islovné
s kumulativnim limyslem smérem k néhradé ékody, tudl’i nesniiuje vyéi pfipadné néhrady ékody ‘
ani zéésti. Ujedném’m smluvni pokuty tedy nem’ dotéeno prévo objednatele na néhradu ékody 1
a aplikace ust. § 2050 obé. zék. se vyluéuje.

16.
Dluim'k je povinen smluvm’ pokutu zaplatit, ikdyi poruéeni pfedmétné povinnosti nezavinil.

XIV. OSTATNEUSTANOVENE
1.
Vyééi mocf se chépou zejména vojenské akce (vélka, invaze), nésilné akce (revoluce, povstém’,
lidové nepokoje), stévky, vyluky, vliv ionizujl'ciho zéfem’, jaderného materiélu, jademého paliva
a jaderného odpadu, Vliv vybuénin a letecké dopravy provozované nadzvukovou rychlosti,
jakékoli pfisobenl’ pfirodm’ch sil, jei nemohlo bylt zhotovitelem objektivné pfedvidéno a jemui
nemohl prodévajici objektivné zabrénit, s vyijimkou pfisobem’ pfirodnich siI, jei zhotovitel sém
vyvolal, objektivm’ nedostatek surovin a energil’ na trhu a jiné pfekéiky, jei nastaly nezévisle
na vfili povinné smluvm’ strany a brém’ povinné smluvm’ strané ve splnéni jeji povinnosti, jestliie
nelze rozumné pfedpoklédat, ie by povinné strana tuto pfekéiku nebo jeji nésledky odvrétila
nebo pfekonala a déle, ie by v dobé vzniku zévazku tuto pf‘ekéiku pfedvidala.

2.
Smluvm’ strana, u nii nastanou okolnosti vyééi mod, je povinna neprodlené pisemné uvédomit
druhou smluvni stranu o vzniku této udélosti, jakoé i 0 vch pfedpokladech jejl’ho ukonéeni,
a to ve lhfité nejpozdéji do 15 (slovy: patnécti) kalendéf‘nich dnfi 0d jejl’ho vzniku a ukonéeni.

3.
Povinnosti smluvm’ch stran 56 p0 dobu trvém’ okolnosti vyééi moci doéasné pferuéujl’
a automaticky se obnovuji p0 jejim ukonéem’.

xv. ROZHODNE PRAVO A RESENfi 5mm“)
1.
Pokud strany nedoséhnou dohody, v jejich sporu rozhodne, resp. dohodu stran nahradi,
rozhodnutl’ pfisluéného soudu.
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Rozhodm’rm prévem je prévo Ceské republiky, zejména pf‘isluém’Imi ustanovenimi Zékona
é. 89/2012 8b., obéansk}? zékom’k V platném zném’.

XVI. ZAVERECNA UJEDNANi
1.
Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym, oboustranné potvrzenym ujedném’m vyslovné
nazvanm ,,D0datek”. Dodatky budou chronologicky éislovény a bude znich vyplyvat,

.zie 56 vztahuji k této smlouvé. Jiné zépisy, protokoly, apod., 5e za zménu smlouvy nepovaiun.

2.
Objednatel je oprévnén bez souhlasu zhotovitele pfevést svoje préva a povinnosti z této smlouvy
vypIYVaji na jinou osobu.

3.
Jelikoi je na cenu dila poskytnuta objednateli dotace z fondfi EU v rémci programu ,,Interreg V—A
Ceské republika — Polsko", zavazuje se zhotovitel k m’ie uvedenjnn povinnostem:

a) naplfiovat publicitu projektu;
b] identifikovat projekt - zhotovitel je povinen na véech dokladech jednoznaéné uvédét,

ke kterému projektu se vztahujf — nézev projektu, registraéni Efslo projektu;
C) umoinit VYkon kontroly a souéinnosti — zhotovitel je povinen umoinit provedem’

kontroly dle zékona o finanéni kontrole, zejména pak provedem’ kontroly dodriem’
podml’nek, za kterych byla dotace poskytnuta. Dodavatel je déle ve smyslu ust. § 2 pism.
e) zékona 0 finanéni kontrole osobou povinnou spolupfisobit pfi vyikonu finaném'
kontroly; dodavatel v této souvislosti bere na Védomi, 2e na osobu povinnou
spolupfisobit se vztahujf stejné préva a povinnosti jako na kontrolovanou osobu;
zhotovitel je déle povinen zejména poskytnout kontrolm’m orgénfim (zejména
poskytovateli dotace, Ministerstvu pro mistni rozvoj, Ministerstvu financi, auditm’mu
orgénu, Evropské komisi, Evropskému fléetnimu dvoru, Nejvy§§imu kontrolnl’m ufadu,
pfisluénému Finaném’mu ufadu a daléim kontrolnim orgénfim) anebo jim povéfenYm
osobém potfebnou souéinnost pfi kontroléch, auditech nebo monitorovéni feéem’ a
realizace projektu, zejména jim na vyiédém’ poskytnout doklady souvisejl’ci s vefejnou
zakézkou a jeji realizaci a umoinit provést jejich kontrolu, déle jim poskytnout
vysvétlujl’ci a doplfiujl’c informace, a umoinit jim prohlidku na mfsté a ph’stup ke véem
movitym a nemovitym vécem souvisejl’cim s vefejnou zakézkou a jejl’ realizaci;

d) archivace - povinnost archivovat veékerou dokumentaci tj/kajl’ci se projektu
do 31.12.2027

4.
Tato smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu druhou smluvni stranou.

5.
Pfipadné obchodni zvyklosti, tykajici se plnénl’ této smlouvy nemaji pfednost pfed ujednénimi
v této smlouvé, ani pfed ustanovenimi zékona, byt’ by tato ustanovem’ neméla donucujici L’Jéinky.

6.
Zménf-li se p0 uzavfeni smlouvy okolnosti do té miry, 2e se plném’ podle smlouvy stane
pro nékterou ze stran obtx’inéfil’, neménl’ to nic na jejl’ povinnosti splnit zévazky vypljrvajici
ze smlouvy. Zhotovitel na sebe pfebl’ré nebezpeél’ zmény okolnosti, ustanovem’ § 1765 odst. 1
obéanského zékom’ku 56 v tomto pfipadé nepouéije.

7.
Smlouva je vyhotovena ve étyf‘ech stejnopisech, z nichi kaidy mé platnost originélu. Tf‘i V3’Itisky
obdril’ objednatel a jeden zhotovitel.

Smlouva 0 dflo E. MI~SML/047S/2018 2Q
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9 V ph’padé, fie nékteré ustanovem’ smlouvy je nebo se stane nel’léirmé, zfistévaji ostatm’ ustanovem’
této smlouvy uéinné. Strany se zavazujl’ nahradit neL’léinné ustanovem’ smlouvy ustanovenim
jinYm, Uéinnym, které svjlm obsahem a smyslem odpovfdé nejlépe pfivodné zamYélenému fiéelu
ustanovem’ nefiéinného.

9.
Zhotovitel si je védom, fie ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) zékona é. 320/2001 5b., 0 finaném’
kontrole ve vefiejné sprévé a o zméné néktech zékonfi (zékona o finanéni kontrole), ve zném’
pozdéjél’ch pfedpisfi, je povinen spolupfisobit pf‘i vyikonu finaném’ kontroly.

10.
Zhotovitel souhlasi s tim, fie obsah této smlouvy nem’ obchodm’m tajemstvim a objednatel jako
L'lzemné samosprévny celek (vefejnoprévni korporace) jej mfifie zvefiejnit, zejména vrozsahu
a za podml'nek vyplyvajfcich ze zékona E. 106/1999 8b., 0 svobodném ph’stupu k informacim,
ve znéni pozdéjéich pFepisi’I.

11.
Smluvni strany berou na védomi, fie objednatel je povinnym subjektem ve smyslu zékona
é. 340/2015 8b., 0 zvléétnl’ch podml’nkéch liéinnosti néktech smluv, uvefejfiovéni téchto smluv
a o registru smluv (zékon o registru smluv) (déle jako ,,ZORS"). Dle ZoRS je objednatel povinen
uvefejfiovat vybrané smlouvy v registru smluv provozovanych Ministerstvem vnitra,
cofi zhotovitel SVjIm podpisemna zévér této smlouvy bere na védomx’ a se zveFejnénim této
smlouvy souhlasi. Smluvni strany berou na Védomi, fie smlouva nabyvé fiéinnosti nejdfive dnem
jejl’ho uvefejnéni v registru smluv. Objednatel se zavazuje bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji
véak do 30 dnfi ode dne podpisu této smlouvy, zajistit jeji uvef‘ejnéni v registru smluv.
12.
Nedl’lnou souééstl’ této smlouvy jsou jejx’ pfilohy:

- Pfiloha (t. 1 Polofikovy rozpoéetze dne 20.04.2018
- Pf‘l’loha E. 2 Vzor zéruém’ listiny (bankovm’ zéruky) 2a odstranéni vad

Schvalovacf dolofika dIe ustanoveni § 41 odst. 1 zékona (“3. 128/2000 5b., 0 obcich, ve zném’
pozdéjéfch pFe—dpisfi: ,, Tam stnlnlmy'z‘z ((lffilfmll‘: by!" vinyl/fwd 12%) 11:1

obce dim _z__“.____ Ely/n u.\'nv.\'ynl.i‘_’_/
nadpoloviém’ vélfinuu Mum Elem) rudy obce.
A to v souladu 3e :u'kuucm. "
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Podpis Podpis

Datum. '7 ' G * A H; Datum . f» (,7 min ’2/1
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