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IDENTHHKAéNiUDAJE()STAVBECislo stavby: .......

Nézev stavby: ”BUG — Celkové rekonstrukcc otopné soustavy a zdroje tepla — tepelné (“.erpadla‘LMisto stavby: Jasmfnovai 3166/37, 10600 Praha 10—Za'béhlice, stFedisko DDM Praha lO—Dm UMZadavatel a investor: Dm déti a mlédeie Praha 10 — Dm UM, Pod Stra§nickou vinici 23
u

PREDMETSMLOUVYPfedmétem smlouvy je zévazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dilo: akce 5.: ,,EUO —Celkovai rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla — tepelné Eerpadla“ na poboéce vZébéhlicich, Jasminové 3166/37 - stf'edisko Domu déti a mlédeie Praha 10 — Dl‘im UM,Pod Stra‘s’nickou vinici 23/623, 21 to v rozsahu zadévacich podklad pro vybér dodavatele, vykazu

rozhodnutl' objednatele o zadém' vefejné zaka'zky na dilo ze due 14. 6. 2018.I. Dilo bude provedeno v souladu se zadévact’ dokumentaci, prévm'mi a technickymi poiadavkyplatnYmi v dobé podpisu smlouvy, v souladu se zékonem 85. 183/2006 Sb. 0 zemm’m plénovzim’ astavebm'm rédu (stavebm' zékon) v platném zném' a pfedpisy s m'm souvisejicimi a vrozsahustanoveném v zadévacich podkladech poptévkového fizenl'.Zhotovitel zhotovi dflo svym jménem a na vlastm' odpovédnost. Provedem’m éésti diIa miezhotovitel povét tf'etl' osobu, 2a vyisledek téchto éinnostl’ v§ak odpovidé objednateli stejné, jakoby je proved! szim.
3. Specikace rozsahu dilaje vymezena v pIoze (‘5. l. - Specikace dila a kalkulace ceny (ocenénypoloikovjr rozpoéet diIa), které je nedilnou souéésti této smlouvy a zadzivaci podklady stavbyzpracované a zaji§téné objednatelem.
4. Vcené dfla, které je uvedena vél. IV musi bit zahmuty veékeré souvisejici ostatnl' nzikladyspojené se zhotovenim dila, i ty které nejsou obsaieny v poloékovém rozpoétu samostatné, aletvof'i souézist cenyjednotlivjrch rozpoétovjrch poloiek a to zejména:a) néklady na sklédky prebyteéného materiélu, vybouranj'ch konstrukcf a hmot, ph’padnénutné biologické rekultivace

b) néklady na zaf'l'zeni stavenité véetné potfebnych energifc) atesty materiél, potfebné zkou§ky, méfem’ a revize, provozni pfedpisy a fédy,zaékoleni obsluhy, vistrainé tabulky, informaém' zafizem' a schématad) veékeré potrebné przkumné préce ve fézi realizace stavbye) nezbytné L'Ikony vyplyvajici ze zékona 6. 20/1987 Sb. v platném zném'f) provozm' i komplexni vyzkou§eni dilag) projednéni a hrada zébor vefejnjzch prostranstvi, pokud bude potfebah) projedném' dopravnich opatf'eni ajejich realizace, pokud bude potrebai) néklady na pojiétém’ dila
j) nziklady na zajiéténi péée o zhotovené dilo (stavbu) a2 do jeho pfedém’ do uifvénf,prfpadné do kolaudace
k) néklady na pravidelny denm' éisty L'lklid, a koneény’r generélni L'lklidl) néklady na svisly i vodorovny'r transport suti bezpra§nou technologif a prbéinoulikvidaci suti

5. Objednatel se zavazuje dflo prosté vad a nedodélk pfevzit a zaplatit zhotoviteli cenu 2a jehoprovedem' za podminek uvedenjtch v této smlouvé.

Ex.
)
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III.
1) o B A P L N 17: N i

DI'lo bude dokonéeno a pfedz’mo objednateli do 90 — ti kalendéi‘nich dmi (prl’lbéiné doba
realizace) ode cine pfedéru’ staveniété, pfiéemi staveniété je zhotovitel povinen pfevzit nejpozdéji
do 5 dn ode cine doruéem’ vyzvy objednatele. O piedéni staveni§té zhotoviteli bude proveden
zzipis podepsan)? zz'tstupci smluvm’ch stran. 2L 4: ‘
Piedpoklédan)? termin zahéjeni realizace dila nejpozdéji do: - 20'. 6. 2018
Dohodnut)? termin pro dokonéeni realizace nejpozdéji do: - 18. 9. 2018
Termin zahzijem' stavby (pfedém' stavenité zhotoviteli) bude na zékladé protokolu o pfedém'
staveni§té zapsz'm do stavebm’ho deniku.
Casovy harmonogram obsaieny v nabidce zhotovitele a zpracovany dle poiadavk objednatele
uvedenych vzadévaci dokumentaci. Casovy'r harmonogram tvoh’ p'lohu (E. 2, které je nediInou
souéésti této smlouvy

IV.
CENA DiLA A PLATEBNI’ PonMiNKY

Celkové cena (zékladm’ cena dila) 2a zhotoveni dila (stavby) a dal§ich éinnosti zhotovitele v
rozsahu 61. II. této smlouvy je stanovena na zékladé rozhodnuti objednatele o vybéru
nejvhodnéji nabl’dky na (100 26 due 14. 6. 2018, jako cena nejviée pf'ipustné a éini:
Zékladni cena bez DPH celkem 2 652 440,00 K6
DPH 21 % 557 012,00 KE
Celkové cena véetné DPH 3 209 452,00 [(6
Finanéni plnéni objednatele je zévislé od uvoIovéni nanénich prosti‘edk do xii/5e schvéleného
nanéniho pf'ispévku HMP pro rok 2018. V ppadé nezajiéténi celkového naném'ho kryti akce
objednavatelem v rozsahu celkové nabidkové ceny bude nékteré ucelené éést dila vyjmuta
z realizace a dokonéena dodateéné po zaji§téni poti‘ebnjch prostfedk, poph’padé i v roce 2018.
Zhotovitel je pavinen tiEtova! DPH v zdkonem stanovene’ 15737 plamé v den uskuteé’ném’
zdanitelne’ho plné’m’.
Sqvni strany se dohodly na tom, 2e platebni podminky se fidi zésadami pro poskytovéni a
éerpa’uu’ prostfedk ze stétm’ho rozpoétu. Zadavatel neposkytuje zélohy. Smluvm’ strany se
dohodIy na tom, ie hrada zékladni ceny dila bude moino uskuteéovat postupné fon'nou diléiho
plnéni zhotovitele pro objednatele maximélné do vys‘e 100 % ceny za dilo vé. DPH. Diléim
plnénim se rozumf rozsah a cena skuteéné provedenych praci a dodévek uskuteénénych
zhotovitelem v daném terminu. Zjiét’ova’mi rozsahu a ceny dilél’ho plnéni se provédi zjifovacim
protokolem, doloienj'm soupisem provedenych praci a dodévek vélenéni die specikace
suvedenim minimélné souhrnné poloiky, jednotkové ceny, mnoistvi a vysledné ceny za
pslu§nou poloiku. Podpisem zjiét’ovaciho protokolu a soupisu provedenych praci zéstupci
smluvm'ch stran vzniké zhotoviteli prévo fakturovat odsouhlasenou cenu diléiho plnéni daovy’rm
dokIadem véetné DPH a tento den se stévé. dnem uskuteéném' zdanitelného plnéni. Dohodou o
diléim plnéni nejsou dotéena préva a povinnosti obou smluvnich stran tykajici se pfedz'mi a
pievzeti celého dila, odstraném' vad a za'u'uéni IhL'lty podle ustanoveni élz’mk VIII. a IX. této
smIouvy.
Ve§keré faktury budou vystaveny ve trojim vyhotoveni na adresu objednatele: Dm déti a
mlédeie Praha 10 — Dm UM, Pod Straénickou vinici 231623, 100 00 Praha 10. Doloieny budou
zji§t’ovacim protokolem a soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickS/m dozorem.
Lhta splatnosti diléfch faktur i koneéné faktury je 21 dni od doruéeni objednateli. Terminem
L'lhrady se rozumi den odpisu platby z étu objednatele.
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Oprévnéné vystavené faktura - daovji' doklad - musi mI't ve§keré néleiitosti daového dokl ;ve smyslu zzikona é. 235/2004 Sb. ,,0 dani z pdané hodnoty“, ve zném' pozdéj§ich pfedpis, 'e musf obsahovat tyto ddaje:

- daje objednatele: obchodm’ jméno. sidlo, DIC‘- daje zhotovitele; obchodm' jme'no, sidlo= DIC
- rozsah a piedmét plném’
- evideném' éislo daového dokladu
- fakturovanou ééstku ve sloieni zékladni cena, DPH a coma celkem- datum uskuteéném’ zdanitelného plnéni
- datum vystavem' daove’ho dokladu

a dale:
- razftko a podpis oprévnéné osoby, stvrzujici oprévnénost, formélni a vécnou sprévnostfaktury

IC objednatele a zhotovitele
- éislo a nzizev stavby, ph'p. éislo a nézev etapy- bankovm' spojeni objednatele a zhotovitele
- zépis v obchodm'm rejstf'iku (éislo vloiky, oddil)
- éislo smlouvy

Dnem uskuteéném' zdanitelného pIném' bude den pfevzeti a pfedéni dila, tj. datum podpisu,,Protokq“.
V ppadé, ie faktura nebude vystavena oprévnéné, (":i nebude obsahovat néleiitosti uvedené vte’to smlouvé, je objednatel oprévnén vrétit ji zhotoviteli k doplném'. V takovém ph'padé novélhta splatnosti zaéne plynout doruéem’m opravené, 6i oprévnéné vystavené faktury.Ve§keré dodateéné préce nezbytné pro dokonéem’ stavby musi bit pisemné dohodnuty osobamioprévnénjrmi jednat ve vécech této smlouvy a v souladu se zékonem 6.134/2016 8b., 0 vefejnjrchzakézkéch v platném zném'. Ceny dodateénych praci nezbmCh pro dokonéem' stavby, nebopoiadovanjrch na zékladé kolaudace (délejen ,,dodateéné préce“) budou tvofeny takto:a) dodateéné préce, které lze zatf'l’dit do kalkulovanjrch poloirek obsaienych v kalkulaci zékladniceny dila (této zékladni smlouvy) budou ocenény jednotkovjtmi cenami kalkulace zékladm'ceny dila.

b) u dodateénjch pracf neobsaienych v kalkulaci zékladni ceny dila bude provedena kalkulaceceny dodateénfrch pracf na zékladé ceniku URS platného v dobé provédém' téchto dodateénychpraci, pf'fpadné dle cen obvyklfwch u daléfch, v cem’ku neuvedenjrch éinnosti.Préce, které nejsou predmétem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez pisemného souhlasuobjednatele a v rozporu s C]. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitelse zavazuje na vyzvu objednatele takové ézisti dila odstranit vyjma pfipad, kdy objednatelprovedem' takovy'zch dodateénjrch stavebnich praci nésledné pfsemné schvéh’.
V.

PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELEObjednatel mzi prévo povéfit svjrm zastupovénim odbomou rmu provédéjfci inienirskouéinnost (tj. pkaznik), na zékladé vydané plné moci pro tuto rmu.
Objednatel pfedé zhotoviteli protokolérné staveniété véetné uréem’ ph’pojnjrch mist pro odbérelektrické energie a vody.
Objednatel do doby predéni staveniété pfedé zhotoviteli veékeré doklady, které ziskal, a jsounezbytné k realizaci pfedmétu smlouvy.
Objednatel bude fédné a véas plnit své zévazky vyplyvajici z poiadavk na vzéjemnousouéinnost p realizaci dila, jak jsou tyto dz'my platnjlmi prévm'mi pfedpisy a touto smlouvou.
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Objednatel od zhotovitele pfevezme Eédné dokonéeny piedmét smlouvy bez vad a nedodélk a 2a
zhotovené dilo zaplati cenu dle élénku IV. této smlouvy.

VI.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede préce dle této smlouvy kompletné, kvalitné a v dohodnutém terminu. Kvalita
provédénich praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Vekeré materiély a
dodévky kc zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym normém,
dohodnutym podminkém a projektové dokumentaci.
Zhotovitel se bude pfi své éinnosti Hdit ujednénimi této smlouvy, vychozimi podklady
objednatele, jeho pokyny, zépisy a dohodami na L'Irovni statutémich orgém'l a rozhodnutimi a
vyjédfenimi vefejnoprévm'ch orgz'm.
Zhotovitel bude fédné udriovat vef'ejné komunikace v prostoru staveniété ajeho okoli, neprodlené
odstranf veékeré jejich zneéis‘téni a pokozeni.
Zhotovitel bude pii své éinnosti minimalizovat negativni dopady stavebm’ éinnosti na okolni
zéstavbu.
Zhotovitel zajisti pro Vlastni provoz zah'zem' staveniété, které vyklidi do 5 ti dn 0d pfedéni a
pfevzeti dila, nebude-li pf'i pfejimce domluveno jinak. Po tomto terminu je zhotovitel opra'vnén
ponechat na staveniéti pouze zazem’ a materiél, nutny k odstranéni vad a nedodélk, bude-Ii s
nimi dilo objednatelem pfevzato, ph'padné zaf-izeni a material potfebn}? ke splnéni podminek
kolaudaéniho fizem'.
Zhotovitel zajisti na své na'kIady ve§keré nezbytné provozm' i komplexni zkouéky.
Zhotovitel souhlasi s tim, e si ponechz'i dilo ve své pééi a2 do pfedéni dila bez vad a nedodélk.
ZhotoviteI zajisti po ceIou dobu provédéni praci, vdobé provédéni praci pf‘itomnost odpovédné
osoby dici prbéh praci (napf. stavbyvedouci, mistr).
Zhotovitel zajisti éast svy'Ich zmocnénjrch odpovédnych zéstupc na pravidelny‘ch kontrolnich
poradéch, jejichi terminy budou oznémeny pHpisem technickym dozorem investora objednatele.

. Zhotovitel se zavazuje dodriovat platebm' povinnost véi svym podzhotovitelm.

. Zhotovitel je povinen si sém a na své néklady zajistit, (pokud je to tieba) projedném’ zéborfl
vel‘ejného prostranstvi a dopravm'ch opati'em' spojenych s realizaci diIa (DIR).

. Zhotovitel se zavazuje, ie do dokonéem’ a pfedéni celého dila bez vad a nedodélk bude mit
ve§keré oprévnéni nezbytné k realizaci diIa.

VII.
RiZENi STAVBY, STAVEBNi DENiK,

TECHNICKY DOZOR
Stavbyvedoucim zhotovitele je pan ktery zabezpeéuje
zejména tyto éinnosti:
a) f'idi a odpovidé za komplexm’ realizaci pracf zhotovitele ajeho subdodavatel
b) ppravuje podklady pro faktury 2a provedené préce, véetné pslus‘nych doklad
c) provédi pfedévéni stavebnl'ch praci, projekt a dila objednateli
d) projednévé a odsouhlasuje zmény projektu, materiél a dode’wek
e) projednévé a odsouhlasuje zmény mnoistvi a can realizovanych praci a dodévek materiélu
f) vede stavebm’ denik a denik vicepraci a ménépraci

ZhotoviteI je povinen ode dne pfevzeti staveni§té vést na stavbé stavebni denik podle zékona é.
183/2006 Sb. v platném zném’. Do deniku se zapisuji vechny skuteénosti rozhodné pro plnéni
smIouvy, zejména L'ldaje o éasovém postupu praci a o pf'ekéikéch, které bre'mi jejich plynulému
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postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zépis v deniku a k zépism pfipojovat

stanoviska. _

Na piipadné dodateéné préce a méné préce povede zhotovitel zvléétni denik. Dodateéné pré

mohou bit realizovény po doruéeni pisemného souhlasu objednatele s jejich provedenim. '

Mimo stavbyvedouciho zhotovitele mie provédét poti'ebné zéznamy v deniku odpovédnj

zéstupce objednatele, zéstupce projektanta povéfen)? autorskjrm dozorem, pp. orgén Stétiht

stavebniho dohledu. Je zakézz’mo zépisy v deniku pfepisovat, §k11at a nelze téi z néj vytrhéva

originzily jednotlivfwch strz'mek. Vedeni deniku konéi dnem odstranéni posledni vady oznémen

(rcklamované) v zépise o pf'edéni a pfevzeti stavby.
Jestliie stavbyvedouci nesouhlasi s provedenym zéznamem objednatele nebo projektanta, j

povinen do 3 pracovm’ch dn ppojit k zziznamu svoje vyjédfeni, jinak se min 23 to, 2e 3 obsaher

zéznamu souhlasi.
Nesouhlasi—li odpovédny" zéstupce objednatele s obsahem zépisu, kter)? provedl stavbyvedom

zhotovitele, zapiée svj nesouhlas do deniku do 3 pracovnich dn s uvedenim dfwod, jinak s

mé za to, ie 5 obsahem zziznamu souhlasi.

vykon technického dozoru zajiét’uje pro objednatele na zékladé Pkazm' smlouvy a (119. pk

moci pro tuto stavbu je Ing. Patrik Boguaj, ktery" je odpovédnou osobou za investora DDM Pra}

10 ~ Dm UM, Pod Straénickou vinici 23.

Technicky dozor objednatele zejména:
a) Prbéiné sleduje, zdajsou préce provédény podle schvélenich zadévacich podklad, pod

smlouvy o diIo a v souladu s éasovym HMG, technickych norem ajinych pfedpis.

b) Pfebiré doda’wky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupi:

provedenfzch praci a zjiét’ovaci protokoly.
c) Je zmocnén projednévat drobné zmény projektové dokumentace, materiélu a vicepréc

které musi nésledné pisemné pfedloiit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je oprévnén dét pracovm'km zhotovitele ph’kaz pf'eruéit préci, pokud odpovédn)? org.

zhotovitele neni dosaiiteln}? a je-li ohroieno zdravi pracovnik nebo hrozi vznik hmot

kody. Neni v§ak oprévnén zasahovat do hospodéfske’ éinnosti zhotovitele.

e) Pravidelné kontroluje a svy'rm podpisem potvrzuje stavebni denik.

Zhotovitel bude prbéiné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila.

Zzipis zapsany ve stavebm'm denilcu, podepsan)’I stavbyvedoucim a technickjrm dozorem,

dkazem o zapsané skuteénosti aje podadem pro pf'ipadné sqvm' pravy.

Zhotovitel je povinen pfedat p0 odstranéni vad a nedodélk zji§ténych pfi pfejimacim ZI

stavby objednateli originél stavebniho deniku k archivaci dle zék. é. 183r‘2006 Sb. v platnl

znéni.
VIII.

PREDANi A PREVZETi DILA
Rédné provedené stavba se pfedévé a pfejimé (116 § 2605 obéanského zékoniku vrozsz

projektové dokumentace stavby a vydany'rm stavebnim povoIenim. Pokud je smlou‘

dohodnuto, téi v rozsahujednotlivj/ch objekt schopnich samostatného uiivéni. Veékeré pied

a pfevzeti budou provédéna v rozsahu a zpsobem stancvenjrm platnymi pfedpisy a to

srnIouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit pfedloieni ve§kerych atest‘ zprév a protokoh‘i o zkouék

stanovenych platnymi pfedpisy a kompletni projektovou dokumentaci skuteéného proveden.

zakreslenim zmén podle skuteéného stavu provedenich praci.
Déle pfipravi tyto doklady:

- osvédéeni o zkoukéch pouZitich materiéli’l
- stavebni denik
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- prohlé§eni o shodé na stanovené virobky
- doklady o za§koleni obsluhy technologickych zaf'izeni
- provozni pokyny dodanych technologickych zai'izeni
- doklady o vykonanych zkouékéch technologiclq’rch zazeni

3. Kc kontrole praci, materiél a konstrukci, které budou v dal§im prhéhu praci zakryty, vyzve
zhotovitel objednatele 3 pracovni dny pfed jejich zakrytfm zépisem do stavebniho deniku. Pokud
se objednatel na vy'n'u nedostavi, je zhotovitel oprévnén provést zakryti bez jeho éasti.

4. K pfevzeti dokonéeného dila vyzve zhotovitel objednatele pisumné alespo l4 dnL'i pi‘ed
zahéjem’m pfedévaciho zem’.

5. O pfeda'mi a pfevzeti dila sestavi smluvm’ strany "protokol o pfedzini a pfevzeti", kter)? bude
obsahovat vedle zékladnich technickj'ch daj zejména zhodnoceni kvality provedenych praci,
soupis p'padnych vad a nedodélk, bude-Ii s nimi dilo pfevzato a dohodu o terminech odstranéni
vad a nedodélk.

6. Dnem podpisu protokolu o pfedéni a pfevzeti dila zaéiné béiet zéruéni lhta.
7. Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, sepiée se 0 tom zépis, v némi smluvm’ strany uvedou své

stanoviska ajejich zdvodnéni véetné névrhu na daléi postup.
8. Objednatel neni oprévnén odmitnout pfevzeti dila pro zz’wady, jejichi pi'wod je ve schvélene'

projektové dokumentaci ke stavebm’mu zeni, nebo jestliie sém zpsobil, ie dilo nevyhovuje.
9. Zhotovitel je v§ak povinen upozomit objednatele na vady projektu, 0 kterych védél nebo védét

mohl, a to bezodkladné po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
10. Zhotovitel souhlasi s ppadnym pievodem prév objednatele z odpovédnosti za vady na

provozovatele (uiivatele) dokonéeného diIa.

Ix.

ODPOVEDNOST ZA VADY
1. Zhotovitel zodpovidé 23 to, ie pfedmét této smlouvyje zhotoveny podle podminek smIouvy, a ie

p0 dobu zéruéni doby bude dilo mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené
prévnimi pfedpisy, technickYmi normami, ppadné vlastnosti obvyklé.

2. Zéruéni doba na diIo je 60 mésic ode dne pfedéni celého dila. (Dilem se rozumi veékere'
provedené préce a dodévky bez ohledu na zéruéni doby poskytované jejich virobci éi
podzhotoviteIi.

3. Zhotovitel neodpovidé za vady vzniklé v dsledku neodbomého zésahu, neodbomého uiivéni ze
strany objednatele (uiivatele) a zésahem tfetich osob.

4. Reklamace vad je uplatnéna véas, pokud ji objednatel uplatni pisemné nejpozdéji do uplynuti
zéruéni doby.

5. la ékodu vzniklou poruenim povinnostl' dle odst. l zhotovitel neodpovidé jen v pf'ipadé, Ze
prokéie, 1e s‘koda byIa zpsobena okolnostmi vyluéujicimi jeho odpovédnost.

6. V p'padé, ie zhotovitel z jakéhokoliv dvodu nedokonéi dilo, pak zéruka 2a jakost plati na
dodévky a préce provedené do doby ukonéem’ praci.

7. Smluvni strany se dohodly, ie V p'padé vzniku vac] dila, je objednatel povinen bezodkladné po
jejich zjiténi, pisemnou formou a existenci téchto vad zhotoviteli oznémit, pi'iéemi zhotovitel je
povinen pisemné oznémené tedy rekIamované vady dila bezplatné odstranit, a to ve lhté 30-ti
dn od uplatnéni pisemné vyzvy - reklamace objednatelem.

x.
SMLUVNi POKUTY A NAHRADA SKODY

]. Za prodleni s pfedz'mim dokonéeného dila éi jeho éésti zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vi
l.500,- K5 za kaidy zapoéatj den prodleni.
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Za prodlem' s odstraném’m pf‘ipadnjrch drobnjrch vad a nedodélk, bude—li s nimi dilo 6i jeho- I
pfedéno a pfevzato, zaplati zhotovitel smluvm’ pokutu ve vyéi 1.500,- K6 za kaidy den prodle
2a kaidou vadu a nedodélek.
Za nedodrieni lhty stanovené pro pfevzeti staveni§té uvedené vél. IlI. odst. I je povin
zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vyéi 500,- [(6 2a kaZdy den prodleni.
Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30 - ti kalendéi'nich dn 0d doruéem' pisemné'
reklamace, nebo vjiném dohodnutém terminu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni
pokutu ve vy§i 1.000,— [(6 la kaidou vadu a den prodlem'. V pf'ipadé prodleni zhotovitele s
odstraném'm rekIamovanych vad die pfedchoziho odstavce, mé objednatel vedle vyétovéni
smluvni pokuty prévo povéfit timto tfeti osobu na néklady zhotovitele, a to v ppadé, 2e zhotovitel
neodstrani vady ani p0 opétovné pisemné vyzvé se stanovenim dodateéné lhty pro odstranéni vad.
Za prodleni objednavatele s platbami dle (:1. IV odst. 1 a 2, zaplati zhotoviteli smluvm’ pokutu ve
VS’éi 0,05 °/o z dohodnuté ceny za kaidy'r den prodlem'
Sqvm' strany vislovné sjednévaji, 2e objednatel je oprévnén smluvni pokutu. ppadné vzniklou
néhradu §kody, na které mu v dsledku poru§enf zévazku zhotovitele vznikl prévm’ nérok, zapoéist
do kterékoliv hrady, které ph’sluéi zhotoviteli dle pslus‘nYCh ustanoveni smlouvy.
Smluvni pokuta sjednané die (‘51. X. je splatné do 15 - ti kalendz’u‘nich dn od okamiiku kaidého
jednotlivého pom§eni ustanoveni specikovaného v (:1. X této smlouvy, a to ma éet objednatele.

m.
MIMOADNEANEPEKONATELNEPREKAZKY

Smluvnf strany se osvobozuji 0d odpovédnosti za éésteéné nebo (lpIné nesplném' smluvm'ch
zévazk, jestliie se stala mimofédné nepf‘edvidatelné a nepfekonatelné pf'ekéika vzniklé nezévisle
najejich vli.
Za mimofédne’ nepfedvidatelné a nepfekonatelné pfekéiky se poklédajl' pfekéiky, které vznikly p0
uzavfeni této smlouvy o dilo v dsIedku stranami nepfedvidanych a nepfekonatelnych udélostf,
mimof'édné a neodvratitelné povahy a maji bezprostfedni iv na plném’ pfedmétu této smlouvy,
jedné se piedevéim o Zivelné pohromy, Véleéné udélosti p'padné opatfem’ pf'isluénjmh sprévnich
orgén na L'lzemi CR.
Nastanou-Ii mimof'édné a nepfekonatelné pf'ekézky dIe 61. XI. odst. 2. této smlouvy, prodIuIZuje se
doba pInéni o dobu, po kterou budou mimofédné a nepfekonatelné pfeka'iky psobit.

ML
ODSTOUPENiOD SMLOUVY

Préce zhotovitele, které vykazuji jii v prbéhu provédéni nedostatky nebo jsou provédény v
rOZporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym plnénim. Pokud zhotovitel
ve lhté, dohodnuté s objednatelem, takto zjiténé nedostatky neodstram', mie objednatel 0d
smlouvy odstoupit. Vznikne-Ii z téchto dvod objednateli skoda, je zhotovitel prkazné
vyéislenou ékodu povinen uhradit.
Jestliie objednatel v prbéhu plnéni pfedmétu smlouvy zjisti, ie dochézi k prodlem' se zahéjenim
nebo provédénim praci oproti harmonogramu z dvod na strané zhotovitele, nebo 2e na stavbé
nejsou potfebné kapacity strojL'l, materizil éi pracovnik, éi doélo 2e strany zhotovitele
kporuéeni ustanovem’ 61. II odst. 3 smlouvy, stanovi zhotoviteli lhtu, do kdy mé nedostatky
odstranit. V ph’padé, ire zhotovitel neodstrani nedostatky ve stanovené lhté, mie objednatel od
smlouvy odstoupit. Objednatel mé prévo 0d smlouvy odstoupit i vpf'ipadé, ire k porueni
ustanoveni 6]. Il odst. 3 smlouvy zhotovitelem do§lo opakované. Skodu, které objednateli z
téchto dvod vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.



10.

11.

12.

13.

14.

l.

Stejnopis 6.: l

Pokud zhotovitel nesplm’ povinnost uvedenou v 61. XII. odst. l a odst. 2 je objednatel oprévnén
0d smlouvy odstoupit (s Liéinky EX NUNC), toto odstoupem' vyiaduje pisemnou formu a bude
zhotoviteli doruéeno.
Pokud zhotovitel nesplm' povinnost uvedenou vél. VIII. odst. 2 a odst. 3, vyzve objednatel
zhotovitele ke splném’ této povinnosti pisemné, pokud zhotovitel tuto povinnost nesplni nejdéle
do 5 pracovnich dn. je objednatel Oprévnén od smlouvy odstoupit (s L'léinky EX NUNC), toto
odstoupem’ vyiaduje pisemnou formu a bude zhotoviteli doruéeno.
Bude-li zhotovitel nucen z di’lvod na strané objednatele pferuit préce na dobu deléi jak pét
mésic, mZe 0d smIouvy odstoupit, nebude-Ii dohodnuto jinak.
Kaidé ze smluvnich stran je oprévnéna pisemné odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek druhé smluvm’ strany byl prohléien konkurs nebo povoleno vyrovnénl',
b) névrh na prohlé§eni konkursu by] zamitnut pro nedostatek majetku druhé smluvm' strany,
c) druhé smluvni strana vstoupi do likvidace,
d) nastane vy§§i moc uvedené v élénku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou

smluvni strany ovlivnit a které zcela a na dobu deléi nei 90 dn znemoini nékteré ze
smluvnich stran pInit své ze'wazky ze smlouvy.

Vznik nékteré ze skuteénosti uvedenich v odstavci 6 je kaidé smluvni strana povinna oznémit
druhé smluvni strané. Pro uplatnéni préva na odstoupem' od smlouvy véak nem’ rozhodujici,
jakSIm Zpsobem se oprévnéné smluvm' strana dozvédéla o vzniku skuteénosti opravujicich k
odstoupeni 0d smlouvy.
Pokud odstoupi od smlouvy objednatel z dvod uvedenych v odstavci 1 a 2 nebo nékteré ze
smluvnich stran z dvod uvedenych v odstavci 6, smluvni strany sepiéi protokol o stavu
provedem’ dila kc dni odstoupeni od smlouvy; protokol musi obsahovat zejména soupis
vekerfrch uskuteénénych praci a dodévek ke dni odstoupeni od smIouvy. Zévérem protokolu
smluvni strany uvedou naném’ hodnotu dosud provedeného diIa. V piipadé, ie se smluvni strany
na nanéni hodnoté dila neshodnou, nechaji vypracovat pslu§ny znaleck)? posudek soudm’m
znalcem. Smluvnl’ strany je zavazuji pjmout tento posudekjako koneény ke stanovem' nanéni
hodnoty dila. K uréeni znalce, jakoi i k hradé ceny za zpracovéni posudku je psluény
objednatel.
Vzéjemné pohledévky smluvnich stran vzniklé ke dni odstoupeni 0d smlouvy podle odstavc l,
2 a 4 se vypofédaji vzéjemnym zépoétem, pf‘iéemi tento zépoéet provede objednatel.
Za den odstoupeni od smlouvy se povazuje den, kdy bylo pisemné oznémeni o odstoupem'
oprévnéné smluvni strany doruéeno druhé smluvni strané. Odstoupcnim od smlouvy nejsou
dotéena préva smluvnich stran na hradu splatné smluvni pokuty a na néhradu §kody.
V ph’padé odstoupeni od smlouvy jednou 2e smluvnich stran, bude k datu éinnosti odstoupeni
vyhotoven protokoI o pfedém' a pfevzeti nedokonéeného dila, kter)? popi§e stav nedokonéeného
diIa a vzéjemné néroky smluvnich stran.
Do doby vyéisleni oprévnénych nérok smluvnich stran a do doby dohody o vzéjemném
vyrovnz'mi téchto nérok, je objednatel oprévnén zadriet veékeré fakturované a splatné platby
zhotoviteli.
V daléim se v ph’padé odstoupeni od smlouvy postupuje dle psluénych ustanovem’ obchodm’ho
zékoniku.
Odstoupem’ 0d této smlouvy je vidy s éinky EX NUNC. (tedy od okamiiku zéniku smlouvy)

xm.
OSTATNi UJEDNANi

Vlastm'kem stavby je od poéétku objednatel, a to od samého poéétku. Objednatel mé rovnéi
vlastnické prévo kc v§em vécem k provedeni dila, které zhotovitel opati‘il a dodal na misto
provedeni dila.
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XIV.
ZAVEREéNA USTANOVENi

Smlouvou neupravené vztahy se ridI' obecné platnymi pravnimi predpisy platnymi na uzemi
Ceské republiky.
Ménit nebo doplnovat text této smlouvy je moine’ jen formou pisemnych, oboustranné
odsouhlasenych dodatk.
Tuto smlouvu lze ukonéit dohodou smluvnich stran. P ukonéeni smIouvy jsou smluvni strany
povinny vzéjemné vypofédat své zévazky, zejména si vrétit véci pfedané k provedeni dila,
vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a uhradit ve§keré Splatné
penéiité zévazky podle smlouvy; zénikem smIouvy rovnéi nezanikajf préva na jii vzniklé
(splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
Jednotlivé ustanoveni smIouvy jsou oddélitelné v tom smyslu, ire neplatnost nékterého z nich
nepsobi neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v dsledku zmény prévni pravy nékteré
ustanoveni smIouvy dostalo do rozporu s éeskym prévnim fédem (déle jen "kolizm' ustanoveni")
a pfedmétny rozpor by psobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smIouva posuzovéna, jako
by koIizni ustanoveni nikdy neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zéleZitosti f‘idit
obecné zz'waznymi prévnimi pfedpisy, pokud se smluvnf strany nedohodnou na zném' nového
ustanovem',jei by nahradilo kolizni ustanovem'
Sqvm’ strany vyslovné sjednévaji, 2e uvefejném’ te’to smlouvy v registru smluv dle zékona é.
340/2015, o zvléétni éinnosti nékterjrch smluv, uvefejovz‘mi téchto smluv a o registru smluv
(zékon o registru sqv) zajisti Dm déti a mIédeie Praha 10 — Dm UM, Pod Straénickou vinici
23/623.
Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originélu, z nichi dva obdrii objednatel
a jeden zhotovitel.
Smlouva, jakoi i ph’padné dodatky, nabyvajl' platnosti a L'léinnosti dnem podpisu oprévnénymi
zéstupci smluvnich stran.
Smluvni strany prohlaéuji, ie 56 s obsahem této smlouvy véetné jejich ploh fédné seznémily,
s jejim obsahem souhiasi, a 2e smIouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, éi 2a nevyhodnych
podminek. Na dkaz pfipojuji své podpisy.

Pf'l'lohy: E. 1. Specikace dila a kalkulace ceny (ocenény vykaz vymér)

E. 2. Harmonogram praci

VPrazedne: ”tangy/(f

ll
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Objednatel se zavazuje, 2e nepfenese vlastnické prévo ke zhotovené stavbé na tfeti osobu Lpodpisem protokolu o pfedéni a pfevzeti stavby. Smluvni strany se dohodly, 2e zhotovitel _nebezpeéi §kody na zhotovovaném dl'le a2 do doby odstranéni posledm' vady a nedodélk' -v pf'ipadé, pokud s nimi bylo dilo protokolémé pf'eda'no a pfevzato.
Pro p'pad odpovédnosti za §kodu na dile tile (51. XIII. odst. 2 je zhotovitel povinen mI't uzavf‘enoupojistnou smlouvu, a to p0 celou dobu zhotovovéni dila 8.2 do okamiiku pfedém’ a pfevzeti celého-dila objednatelem. V51§e pojistné ééstky musi bit v minimélni vyéi ceny dila die 61. IV odst. 1., adéle na nésledujici rozsah typ pojistnYch udélosti:
Pojiétém’ bude sjednéno pro ppad odpovédnosti za Skodu pf'i vykonu podnikatelské éinnosti jedodavatel povinen mit uzavf'enou pojistnou smlouvu na Skodu zpsobenou v souvislosti s vykonemjeho podnikatelske’ éinnosti nebo vztahem pojiSténého, vyplajicim ze stavebné montéinich rizikbudovaného dila, véetné Skody nésledné, pokud dodavatel za §kodu odpovidzi vdsledku svéhojedném’. Tuto pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mit uzavfenou po celou dobu Zhotovovénidila. VfI§e pojistné ééstky musi bit v minimélm' vyéi 2 mil. KE. Na Zédost objednatele je zhotovitelpovinen objednateli tuto skuteénost prokz’tzat pfedloiem'm pHsluSné pojistne’ smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, 2e p provédém’ vSech praci bude dodriovat pl‘edpisy o bezpeénosti aochrané iivota a zdravi pracovnik na stavbé. Rovnéi prohlaéuje, 2e bude dbét, aby nedocha’tzeloke Skoda'tm na majetku soukromych osob ani na majetku obce éi stétu.
Smluvni strany se dohodly na tom, e iédné ze smluvnich stran neni oprévnéna postoupit préva azévazky z této smlouvy tfeti osobé, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvm’ strany.
Zhotovitel je povinen vést étovz’mi o stavbé samostatné, oddélené 0d ostatnich jim realizovanYchakci aje povinen umoinit na zékladé iédosti objednatele provedem' auditu realizace této stavby.
Objednatel je oprévnén u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dlepfedloiené nabidky a této smlouvy, a to bud’ vmi pracovm’ky, nebo prostfednictvim j I'm povéfenétfetl' osoby. Objednatel je povinen o veékerfmh informacich, které 53 v souvislosti s timto auditemdozvi, zachovévat mléenlivost, vyjma téch zji§tén1', kdy ze strany zhotovitele dojde k poru§enizévazk a povinnostl', k nimZ se zhotovitel zavézal ve své nabidce a této smlouvé.
Zadavatel je povinen zaslat vyrozumém' o provedenl' auditu zhotoviteli nejpozdéji 10 dnl': piedzahéjenim auditu.
Zadavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprévu auditu k vyjédf'enf, a to nejpozdéji do 10 dnode dne obdriem’ auditorské zprévy. Pfedénl’ auditorské zprévy zhotoviteli k vyjédfenl' budeprovedeno oproti podpisu zéstupce zhotovitele ve vécech smluvnich.
Zhotovitel je povinen se vyjédfit k obdriené zprévé auditora nejpozdéj i do 5- ti dni’t ode dne jejihoobdrienl'. Vyjédfeni ke zpraivé auditora bude zhotovitelem pfedéno oproti podpisu zéstupcezadavatele ve vécech smluvm'ch. V ph’padé, ie se zhotovitel v daném tenninu ke zprzivé auditoranevyjéd, mé se 2a to, ie se Zprévou ve v§ech bodech souhlasf.
Ve vécech souvisejicich s plném’m podle této smlouvyje za objednatele oprévnén jednat:
- ve vécech smluvnich a technickych: Roman Urbanec - feditel DDM Praha IO — Dm UM
- ve vécech technickych:

Ve vécech souvisejfcich s plnénim podle této smlouvy je za zhotovitele oprévnén jednat:
- ve vécech smluvnich a technickych:
- ve vécech technickych:
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