XVII.
Závěrečná ujednání
1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé
smluvní straně, nejdříve však dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž
objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, v registru smluv.
Uveřejnění provede v souladu se zákonem objednatel.
7. Zhotovitel se zavazuje, že podstoupí výkon kontroly/auditu související s předmětnou
veřejnou zakázkou, a to oprávněnými osobami, a poskytne jim veškerou potřebou
součinnost. Tato povinnost je sjednána do 31. 12. 2027.
8. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci týkající se předmětné veřejné
zakázky do 31. 12. 2027. Pokud jiný předpis určí pro určité dokumenty dobu delší než je
tato mez, archivuje dokumenty po dobu a způsobem určeným tímto předpisem.
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2: Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi
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