
Smlouva o dílo

SMLOUVA o DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník

(dále jen občanský Zákoník)

mezi:

Objednatel: Město Holice
se sídlem Holubova 1, 534 01 Holice
Zastoupený ve věcech Smluvních: Mgr. Ladislav Effenberk, Starosta města
Bankovní spojení: Komerční banka, a.S.
Číslo účtu; 19-1628561/0100
IČ; 00273571
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Ladislav Effenberk
Ve Věcech technických je Oprávněn jednat: Ing. Karel Vrbata, Martina Klasovitá
dále jen objednatel - na straně jedné

Zhotovitel: KERSON Spol. s r.o
se sídlem č.p. 80, 517 93 Dobre'
Zastoupeným panem Janem ROZínkem
IČ; 45536040
DIČ: cz45536040
Bankovní Spojení: ČSOB a.S., pobočka Rychnov nad Kněžnou
Číslo účtu: 189255874/0300
Ve věcech Smluvních je oprávněn jednat: Jan ROZínek, Jednatel
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jan ROZínek, Jednatel
Společnost je Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, Oddíl C, č. vl. 1585
dále jen zhotovitel - na straně druhe'

Preambule
Účelem te'to Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních Stran při
provádění díla na podkladě te'to Smlouvy.

I.
Předmět smlouvy

1.1 Podkladem pro uzavření te'to Smlouvy je Zadávací dokumentace k Zadávacímu řízení a
nabídka Zhotovitele Ze dne 18. červenec 2017 (dále jen „nabídka“) podaná vrámci
Zadávacího řízení k podlimitní veřejné ZakáZce S názvem „Rekonstrukce objektu č.p. 59“,
Zadávané v Souladu S § 53 Zákona č. 134/2016 Sb., O Zadávání veřejných ZakáZek, ve
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Znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Tato veřejná Zakázka Se řídí pravidly,
kterými Se Stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty financované Z
Evropské unie/Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální Operační
program a pokyny pro zadávání zakázek uvedených v těchto pravidlech (dále jen
„Pravidla“).

1.2 Předmětem Smlouvy je provedení investiční akce S názvem „Rekonstrukce č.p. 59,
Hradecká ul., Holice“ (dále jen „dílo“).

1.3 Zhotovitel Se zavazuje, že provede dílo Specifikované dále v podmínkách této Smlouvy o
dílo a projektové dokumentaci, kterou vypracovala firma Projekce Vrbický S.r.o., nám. T.
G. Masaryka 24, 534 01 Hoıioo v Čooháoh, IČ 04085086, v rozsahu, způsobem a v jakosti
dle čl. II této smlouvy, Svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje
k zaplacení ceny.

1.4 Protože tato investiční akce bude Spolufinancována ze zdrojů Evropské unie, Evropský

2.1

fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program, práva, povinnosti či
podmínky v této Smlouvě neuvedené Se řídí platným právním řádem a pravidly
poskytovatele dotace.

II.
Předmět díla

Dílem Se rozumí stavební práce, dodávky a Služby Související se Stavebními úpravami
Objektu č.p. 59, Hradecká ul., Holice v rozsahu daném projektovou dokumentací a
soupisem stavebních prací (výkaz výměr). Dílem jsou stavební úpravy a změna dispozice
stávajícího bytového domu v ul. Hradecká v Holicích. Jedná Se o stávající objekt, který je
dvoupodlažní, částečně podsklepený S polovalbovou Střechou. Objekt nyní Slouží k
ubytování Sociálně slabších Občanů Holice. V bytovém domě Se nachází 6 bytových
jednotek. Bytový dům je v technicky nevyhovujícím Stavu a nedokáže plnohodnotně plnit
parametry objektu k bydlení.
Nově bude objekt Sloužit jako bytový dům pro Sociálně slabší občany. Po rekonstrukci Se
bude v bytovém domě nacházet 8 bytových jednotek. Bude provedena změna dispozice,
podřezání objektu a zamezení vnikání vlhkosti a Výměna oken a dveří. Bude provedena
nová Střecha včetně nové konstrukce krovu. Bude provedena nadezdívka v 2.NP, ale
Výška objektu zůstane Stejná. Bude zřízeno nové parkovací Stání na pozemku investora.
Budou Zbourány drobné přístavky kolem objektu, které jsou Staticky nezávislé na objektu
bytového domu. Objekt bude nově připojen na nové inženýrské Sítě. Budou provedeny
nové přípojky vodovodu, kanalizace a plynu.
Podrobnosti a další podmínky provádění předmětu díla jsou uvedeny zejména v
projektové dokumentaci a v obchodních podmínkách, ktere' jsou vymezeny touto
Smlouvou.
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2.2 Součástí díla je rovněž:
Veškeré geodetické práce prováděné před i po realizaci Stavebních prací,
Vytyčení inženýrských Sítí,
průběžné vedení Stavebního deníku,
Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

Zejména pak průzkum objektu před zahájením prací,
Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení díla,
Zdokumentování polohy a Stavu všech prvků a rozvodů, které budou Stavbou zakryty,
Zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při

předání Stavby,
všechny dodávky specifikované v podrobném Soupisu Stavebních prací, dodávek a

Služeb S výkazy výměr, v rozsahu pro provádění Stavby,
veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany

životního prostředí zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné
provedení a dokončení díla,

účast na pravidelných kontrolních dnech Stavby;
Zřízení provozu, odstranění a Zajištění Zařízení staveniště včetně napojení na
inženýrské Sítě,

likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební Suti na Skládku včetně
poplatku Za uskladnění v Souladu S ustanoveními Zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech,

uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu,
projednání a Zajištění případného Zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
provedení přejímky Stavby,
Splnění ohlašovacích povinností vyplývajících Z územního a stavebního povolení,
účast na kolaudaci stavby;
Spolupráce a účast na kontrolních prohlídkách poskytovatele dotace;
Zajištění všech nezbytných Zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla,
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických
parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování,
pojištění atd.,

průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady
dle Z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o Změně a doplnění
některých zákonů, v platném znění, prohlášení o Shodě ve dvou Vyhotoveních,

reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze
Se Souhlasem zadavatele; dodavatel je povinen Zabezpečit na staveništi informační
tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech Obvyklých S
uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, Zákazy a příkazy
vydanými k Zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na Stavbě,
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

udržování této tabule v aktuálním stavu.

Dílem Se rozumí Stavební i technologická část Stavby provedená dle projektové
dokumentace. Jde o úplné a bezvadně provedení všech stavebních a montážních prací
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, Strojů a Zařízení nezbytných pro řádné
dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností Souvisejících s
dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.).

Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky
specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazy výměr,
v rozsahu pro provedení stavby.

Nesmí být použity jiné materiály, technologie, které by nesplňovaly technické Standardy
uvedené v projektové dokumentaci. Taktéž v rámci realizace díla nesmí být provedeny
změny, které by byly v rozporu s projektovou dokumentací a nebyly by odsouhlaseny
zástupcem objednatele. Současně Se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak
zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu.
Veškeré náklady S tím Spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k
realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich
použití nezbytná podle příslušných předpisů.

Objednatel může navrhnout, aby byly použity jiné materiály, technologie nebo změny
proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v
projektové dokumentaci.

Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné Správě, v platném znění, je
vybraný zhotovitel osobou povinnou spolupůSobit při výkonu finanční kontroly.
Zhotovitel Se zavazuje:
0 Poskytovat nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností orgánům

provádějícím audit.
0 Uchovávat dokumentaci Související S realizací Zakázky a účetních a daňových

záznamů min. po dobu 10-ti let od ukončení realizace díla.

Zhotovitel je povinen provést dílo v Souladu S právními předpisy, S rozhodnutími
a vyjádřeními státní Správy a samosprávy, Správci inženýrských Sítí, předpisy
upravujícími provádění Stavebních děl.

Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v Souladu Se Svými potřebami, dokumentací
předanou objednatelem a S požadavky objednatele.

2.10 Zhotovitel je povinen zajistit, v rámci zařízení Staveniště, podmínky pro výkon funkce
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autorského dozoru projektanta a technického dozoru Stavebníka, případně činnost
koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném
rozsahu, Zejména po dobu realizace díla musí být v pracovní době, zajištěny prostory a
pracovní místo se Stolem a židlí pro kontrolní orgány Stavby k provádění zápisů ve
stavebním deníku a k dalším nutným úkonům.

2.11 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení
nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností
Souvisejících S dodávkou Stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je
pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, dodáním, předáním dokladů ke
kolaudačnímu řízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích v požadované formě,
předáním geodetického zaměření Skutečného provedení díla v požadovaném počtu,
předáním listiny o záruce Za odstranění Vad a odstraněním Všech Vad a nedodělků.

2.12 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této Smlouvy byla předána projektová
dokumentace definovaná v čl. l., odst. 1.3 této Smlouvy. Zhotovitel přijímá projektovou
dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci Stavby a SouhlaSí s ní. Zhotovitel prohlašuje a
potvrzuje, že Se S výše uvedenými dokumenty vymezující dílo v plném rozsahu seznámil
a Že jsou mu Známý technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k
realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami,
které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel Se Zavazuje v případě, že by v rámci
realizace stavby zjistil Vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na
předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto Vady či
nedostatky a ve lhůtě tří dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků
včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

2.13 Dodavatelská dokumentace tvoří Součást dokladové části díla. Pořízení kompletní
dokladové části díla tvoří nedílnou součást řádného plnění Zhotovitele, je předpokladem
pro předání a převzetí díla a Zhotovitel bere na vědomí, že při případných nedostatcích v
dokladové části díla nelze pokládat dílo za dokončené.

2.14Dokladová část Se skládá jednak Ze Seznamu veškerých dokladů a dále z veškerých
dokladů Souvisejících S předmětným dílem včetně všech jeho částí, jejichž pořízení je
předepsáno nebo předpokládáno právním předpisem, technickou normou, výrobcem nebo
dodavatelem výrobku, materiálu nebo jiného prvku nebo jehož potřeba vyplývá z této
Smlouvy a/nebo investorské nebo dodavatelské dokumentace. Takto Sem Zejména náleží
veškeré atesty, certifikáty, návody k použití V českém, Záruční listy, revize, Zkoušky a
Výsledky měření (průběžných i konečných), prohlášení, výrobní a dílenská dokumentace.
V pochybnostech se má Za to, že doklad do dokladové části díla (Z hlediska její
kompletnosti) náleží.
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2.15 Místem plnění Se rozumí provedení Stavebních prací - Objekt č.p. 59, nacházející Se na
adrese Hradecká č.p. 59, 534 01 Holice, parcelní číslo 398, k.ú. Holice. Objekt je ve
vlastnictví Města Holice.

III.
Doba plnění

3.1 Staveniště bude předáno a převzatO do S-ti kalendářních dnů 0d nabytí účinnosti této
smlouvy.

3.2 Zhotovitel se Zavazuje zahájit práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště.

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést a protokolámě předat řádně dokončene' dílo v celém
rozsahu včetně vyzkoušení díla tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a
zaškolení osob určených zadavatelem, nejpozději do 31. 07. 2018.

3.4 Zhotovitelem zpracovaný a Objednatelem Schválený řídící harmonogram realizace díla
jednotlivých Objektů je Součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

3.5 Zhotovitel je povinen Odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště do 10-ti dnů po
předání a převzetí díla.

3.6 Zhotovitel je povinen vyrozumět Objednatele o případném Ohrožení doby plnění a O všech
Skutečnostech, které mohou předmět plném znemožnit.

3.7 V případě, Že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem Z důvodu pokynu
Obj ednatele k přerušení prací nebo jiného důvodu na straně Obj ednatele, má zhotovitel
právo dokončit dílo v termínu prodlouženém o počet dní, o kolik mu Objednatel znemožnil
práce vykonávat. Doba prodloužení termínu ukončení prací Zhotovitele Z důvodu na Straně
Objednatele musí být Odsouhlasená formou dodatku ke Smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet.

3.8 Doba plnění díla Se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě
nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací.
Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami Se
myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů Výrazně horší, než je pro dané
Období z dlouhodobého hlediska Obvyklé.

3.9 Doba plnění díla se dále přiměřeně prodlužuje při prodlení vzniklé vsouvislosti
s archeologickými nálezy.

3.10Před započetím dalších prací vyhotoví Smluvní Strany zápis, ve kterém Zhodnotí skutečný
technický Stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. Přerušení
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prací zdůvodů klimatických podmínek a Opatření tímto vyvolaná nebudou důvodem
k navýšení Sjednané ceny díla.

3.ltotOvitel Splní Svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla
v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem 0 předání a
převzetí, který bude podepsán Objednatelem a zhotovitelem. V opačném případě nebude
dílo považováno za předané řádně a včas.

IV.
Cena díla

4.1 Cena díla byla Stanovena dohodou Smluvních Stran na základě nabídky zhotovitele a
činí:

Cena bez DPH: 7 821 221,24 Kč
Sazba DPH: 21 %
DPH: 1 642 456,46 Kč
Cena s DPH: 9 463 677,70 Kč

4.2 Cena takto zahrnuje zejména všechny náklady zhotovitele Spojené S úplným a
bezchybným dokončením díla, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla
výslovně uvedena v této smlouvě, včetně nákladů na zřízení, provoz a likvidaci
Staveniště, vytýčení a ochranu existujících inženýrských Sítí na Staveništì a v jeho okolí,
náklady na odstranění nedodělků a vad díla, náklady na bezpečnost a ochranu zdraví a
životního prostředí při realizaci díla a jakékoliv další náklady které jsou potřebné pro
řádné Zhotovení a dokončení díla uvedeného v předmětu smlouvy včetně provedení
zkoušek a revizí nebo náklady Spojené S prodloužením doby realizace díla z jakéhokoli
důvodu. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel Se nemůže vůči objednateli
dovolávat jakýchkoli nákladů či Svých výdajů Spojených S prováděním díla nebo je vůči
objednateli uplatňovat, bez ohledu na to, Zda jde o náklady Z hlediska Zhotovitele
předvídatelné.

4.3 Ke změně ceny díla může dojít pouze za podmínek Stanovených v čl. VI. této Smlouvy
nebo při Změně zákonné Sazby DPH.

V.
Platební podmínky

5.1 Zálohové platby Se nesjednávají.

5.2 Smluvní Strany Se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňovaná postupně na základě
dílčího plnění. Tím Se rozumí měsíční fakturace v částkách odpovídajícím části plnění,
provedeného zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a Zároveň řádně podle této
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Smlouvy zjištěném ke konci tohoto měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je
poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byly práce provedeny, nebude- li dohodnuto
jinak.

Splatnost všech faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů 0d doručení
faktury Objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu
objednatele.

Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 90 % nabídkové ceny díla bez DPH.

Zbývajících 10 % ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po úspěšném předání a
převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v
protokolu O předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního Souhlasu.

Dílčí faktura musí být doručena objednateli do lO-tého kalendářního dne následujícího
měsíce.

Soupis provedených prací musí být jako podklad k fakturaci v písemné formě
odsouhlasen podpisem osoby Oprávněné vykonávat technický dozor stavebníka (jinde v
této smlouvě i jen TDI), případně Zástupce objednatele ve věcech smluvních, a jeho
originální vyhotovení musí být vždy přílohou faktury.

Faktura bude doručena objednateli dvakrát v tištěné podobě, bude obsahovat náležitosti
daňového dokladu podle platné legislativy, náležitosti a přílohy podle této smlouvy a
bude doručena do Sídla objednatele nebo na písemně sdělenou adresu pro doručování
(poštou nebo osobně). Na každé faktuře musí být vyčíslená fakturovaná částka
odpovídající části plnění vztahujícího se k dotaci a fakturovaná částka odpovídající
části plnění bez dotace. Každá faktura související s plněním vztahujícím se k dotaci
musí být označena názvem a číslem projektu („Město Holice - sociální bydlení“,
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_032/0003013).

Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný
zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatelem a
zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.

5.10 Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy Všechny dohodnuté a řádně Schválené
(potvrzené oprávněnou osobou Za Objednatele) Originály příloh, je objednatel oprávněn
faktury bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by Se dostával do prodlení s
platbou.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

VI.
Změna závazku ze smlouvy

Objednatel neumožňuje podstatnou Změnu závazku Ze Smlouvy.

Podstatnou Změnou Závazku ze Smlouvy je taková Změna Smluvních podmínek, která
naplňuje podmínky Stanovené v § 222 OdSt. 3 písm. a) až c) ZZVZ.

Za nepodstatnou Změnu Závazku jsou považovány takové Změny, které naplňují
podmínky § 222 OdSt. 4 až 7 ZZVZ.

D0 hodnoty Změny Závazku jsou Započítávány jak méněpráce, tak vícepráce. Jejich
hodnota nesmí překročit limity Stanovené v § 222 ZZVZ.

Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele O Snížení rozsahu prací. V
takovém případě Se Snižuje cena díla 0 cenu prací, materiálů, Výrobků apod., které na
základě tohoto rozhodnutí objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto rozhodnutí je
Objednatel povinen Sdělit zhotoviteli písemně před Zahájením prací, o které Se předmět
díla Snižuje.

V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace,
nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena Z celkové nabídkové ceny
odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.
Méněpracemi Se rozumí práce, jejichž potřeba Se v průběhu plnění předmětu Smlouvy
ukázala jako nadbytečná, a které Zužují rozsah Stavby, včetně rozsahu finančního
Sjednaného touto Smlouvou. Méněpráce musí být Odsouhlaseny objednatelem a
technickým dozorem stavebníka formou zápisu do Stavebního deníku.

Jakékoli případné vícepráce tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a
Oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění Smlouvy a které
rozšiřují rozsah Stavby, včetně rozsahu finančního plnění Sjednaného smlouvou, musí být
ze Strany Objednatele odsouhlaseny, jinak nebudou Objednatelem uhrazeny. Potřebu
víceprací musí Zhotovitel Oznámit objednateli. V případě víceprací, které nepřekročí cenu
díla dle této Smlouvy, budou tyto vícepráce Odsouhlaseny Objednatelem a technickým
dozorem Stavebníka formou zápisu do stavebního deníku. Vícepráce, které překročí cenu
díla dle této Smlouvy, lze provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě.

Způsob Ocenění víceprací: na základě písemného Soupisu víceprací doplní zhotovitel
jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky
víceprací v Oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena Stanovena
dohodou Smluvních Stran ve výši nejvýše podle Sbomíků cen Stavebních prací vydaných
Obchodní Společnosti RTS, a. S., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve
kterém budou vícepráce poptávány.
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6.9 Požadavku Objednatele na provedení víceprací, změn díla je Zhotovitel povinen vyhovět.
Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to Zhotoviteli nárok na posun Smluvních termínů.

6.10Vpřípadě Změny závazků Ze Smlouvy dle § 222 Odst. 7 ZZVZ, bude tato Změna

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

odsouhlasena objednatelem a technickým dozorem Stavebníka formou Zápisu do
Stavebního deníku.

VII.
Staveniště

Prostor Staveniště je vymezen zadáním Stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro
realizaci díla prostor větší, Zajistí Si jej na vlastní náklady.

Staveniště bude zhotoviteli předáno bez zbytečného Odkladu po nabytí účinnosti této
Smlouvy, pokud Se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí
Staveniště bude vypracován písemný Zápis. Vytyčení obvodu Staveniště v Souladu S
projektovou dokumentací Zajistí zhotovitel jako Součást díla.

Zhotovitel Se zavazuje, udržovat na převzatém Staveništi na Svůj náklad pořádek a čistotu,
Odstraňovat vzniklé odpady, a to v Souladu S příslušnými předpisy.

Zhotovitel Se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a Zdravotně
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a Soustavnou
kontrolu nad bezpečností práce a požární Ochranou na Staveništi.

Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat Zařízení objednatele a naopak.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích Se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle Smlouvy
0 dílo.

Zhotovitel Se Zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 10 kalendářních dnů Od
protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části Staveniště. Při nedodržení
tohoto termínu je Objednatel Oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo Za pomoci
třetí osoby a zhotovitel Se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu
tím vznikly, přičemž bere na vědomí, Že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než
by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil Zhotovitel.

Zhotovitel Se Zavazuje informovat objednatele S dostatečným předstihem o pohybu jiných
Osob na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb Omezit nebo vyloučit. Toto
ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické Osoby, jejichž pohyb na Staveništi Zhotovitel
vyžaduje.

VIII.
Provádění díla

Provádění Stavebních prací, Zejména těch, které jsou prašné a hlučné, je v místě stavby
Zakázáno v době od 22.00 hodin do 07.00 hodin. V Sobotu a neděli je provádění prašných
a hlučných stavebních prací Zakázáno v době od 22.00 hodin do 08.00 hodin.

Zhotovitel je povinen dodržovat následující požadavky:
neobtěžovat okolní bytovou Zástavbu hlukem, Zápachem, Světlem, prachem apod.;
nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené Zákonem č. 258/2000 Sb., o Ochraně
veřejného Zdraví, ve Znění pozdějších předpisů, Včetně prováděcích předpisů k tomuto
Zákonu;
dodržovat v areálu objednatele veškeré předpisy platné na Stavbách v České republice;
Zajištění autorizovaného Záručního Servisu v Souladu S výrobcem předepsanými
Servisními kontrolami;
manuály a návody k Zařízení budou předány v českém jazyce;
zaškolení osob určených objednatelem proběhne v českém jazyce;
manuály a návody musí obsahovat technickou dokumentaci použitelnou k Servisu a
Opravám.

Ode dne převzetí Staveniště je zhotovitel povinen VéSt stavební deník v souladu s ust.
§ 157 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebním řádu (Stavební zákon),
Svyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a
zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

Stavební deník bude veden v originále Se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce
objednatele případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku Zapisovat, a to
každý den minimálně vdobě od 07:00 hodin do 16:00 hodin. První kopii obdrží
Objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a
třetí obdrží Zhotovitel. Objednatel obdrží originál Stavebního deníku po předání díla.

Kopii zápisů je Zhotovitel povinen předat objednateli nejméně l x měsíčně, pokud Se
strany nedohodnou jinak.

Povinnost vést Stavební deník končí předáním Stavby. V případě výskytu vad nebo
nedodělků, končí povinnost vést Stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.

Povinnost archivovat stavební deník nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace díla.
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8.8 D0 deníku bude Zhotovitel každý den Zapisovat všechny Skutečnosti, rozhodující pro
plnění Smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, Odchylky Od projektové
dokumentace včetně jejich Zdůvodnění a Stanoviska autora Zadávacího projektu ke
změnám.

8.9 Právo provádět Zápisy ve stavebním deníku mají pouze Zmocněnci Zhotovitele
aobjednatele uvedení ve Smlouvě O dílo, Zástupci autorského dozoru a státního
Stavebního dohledu.

8.10Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání Stavby, a vpřípadě, že
Objednatel Zjistí vady a nedodělky, při předání Opravených Stavebních vad a nedodělků
vytknutých při předání Stavby, předat Objednateli Originál Stavebního deníku.

8.11 Pověřeným Správcem stavby Za objednatele, odpovědným Za výkon Stavebního dozoru, je
(bude doplněn Objednatelem před podpisem Smlouvy) (technický dOZOr, dále TD). TD
objednatele je Oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, Smluvních
podmínek a právních předpisů a rozhodnutí Státní Správy. O výsledcích kontrol provádí
Zápis do Stavebt deníku. Na nedostatky Zjištěné v průběhu prací je povinen
Zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. Zápisem do Stavebního deníku) a
Stanovit Zhotoviteli lhůtu pro Odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit
neprodleně veškerá potřebná Opatření k Odstranění vytknutých Závad. V případě, že
Zhotovitel vytknuté vady ve Sjednaném termínu neodstraní, použije Objednatel Sankční
Opatření uvedené v čl. 12.6.

8.12 Případné Změny Stavby oproti Schválené projektové dokumentaci musí být do 3
pracovních dnů písemně Odsouhlaseny TD Objednatele.

8.13 Zhotovitel Zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, Stavební Suti a hmot na Skládku
včetně poplatku Za uskladnění v Souladu Se Zákonem č. 185/2001 Sb. (Zákon
O odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při Stavební
činnosti. K předání Stavby Zhotovitel předloží doklady O nezávadném Zneškodňování
vzniklých Odpadů včetně Stanoviska příslušného orgánu.

8.14 Kontrolní dny organizuje Objednatel a budou Svolávány 1 x Za dva týdny. Termíny budou
Stanovený na Základě dohody účastníků při předání Staveniště. Opatření dohodnutá při
technických a kontrolních dnech a Zachycena v Zápisech nebo ZáZnamech Z těchto
jednání jsou pro smluvní Strany Závazná a musí být v Souladu S touto Smlouvou. Jinak
podléhají schválení Smluvních nebo statutámích Zástupců. Případný nesouhlas Se Zněním
Zápisu nebo Záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení Zápisu.

8.15 TD objednatele je Oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k dočasnému Zastavení provádění díla.
Pokud Se nejedná o pokyn k Zastavení provádění díla Z viny Zhotovitele, má Zhotovitel
právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným Zastavením provádění díla a pokud
nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má Zhotovitel právo na Změnu termínu dokončení
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Stavby o dobu Shodnou S dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně
zastaveno.

8.162h0tovitel vyzve Objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovni dny předem k prověření
kvality prací, které budou dalším postupem prací Zakryty. V případě, že Se na tuto výzvu
objednatel bez Závažného důvodu nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění
díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.

8.17V případě, Že Zhotovitel ktakovému prověření kvality objednatele nepoZve, má tento
právo Žádat odkrytí Zakrytých částí Stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto
práce provést.

8.182jistí-li Zhotovitel při provádění díla Skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je
povinen tuto Skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

8.19 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost
realizace Vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré
náklady Spojené S následným odstraněním vady díla.

8.20 Pokud činností zhotovitele dojde ke Způsobení škody objednateli nebo třetím osobám
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících Ze Zákona,
technických či jiných norem případně této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do
14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné,
škodu finančně nahradit.

8.21 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V
tomto případě však Zhotovitel odpovídá Za činnost poddodavatele tak, jako by dílo
prováděl Sám.

8.22 Změny poddodavatelů podílejících Se na veřejné Zakázce oproti osobám, S jejichž pomocí
prokazoval Splnění kvalifikace v Zadávacím řízení, je Zhotovitel povinen písemně předem
oznámit objednateli; objednatel S uvedenou Změnou vysloví svůj Souhlas, pokud bude
nový poddodavatel Splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji Splňoval
poddodavatel původní. Pokud by Zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňoval
kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji Splňoval poddodavatel původní, má
objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a Zhotovitel má Za povinnost
předložit objednateli návrh jiného poddodavatele. V případě, že Zhotovitel poruší tyto
povinnosti, má objednatel právo mu uložit Smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč Za každé
takové porušení.

8.23 Zhotovitel je povinen Zabezpečit ve Svých poddodavatelských Smlouvách splnění všech
povinností Vyplývajících Zhotoviteli Z této smlouvy o dílo.
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8.24 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady
související S realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, ktere' Si vyžádají
kontrolní Orgány, a Splnit další povinnosti vyplývající Z této Smlouvy.

8.25 Užívání díla, příp. jeho části, Objednatelem nebo zhotovitelem před jeho předáním je věcí
dohody stran ve formě protokolu. Z předčasného užívání Stavby nebo díla však nelze
dovozovat řádné dokončení díla, možnost nerušeného užívání díla k zamýšlenému účelu
nebo Splnění povinností podle této Smlouvy Obecně. Smluvní Strany jsou zbaveny
odpovědnosti Za částečné nebo úplné neplnění povinností daných Smlouvou v případě (a
v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem okolnosti způsobené vyšší mocí.
Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná Strana
byla v prodlení S plněním Své povinnosti, nebo vznikla Z jejích ekonomických poměrů.

8.26 Pro účely této Smlouvy znamená vyšší moc takovou mimořádnou a neodvratitelnou
událost mimo kontrolu Smluvní strany, jež Se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat
při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění Závazků vyplývajících ze Smlouvy.
Takovými událostmi jsou zejména: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, Záplavy,
dopravní embarga, generální Stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost
vyšší moci Se nepovažují chyby nebo zanedbání ze Strany zhotovitele, výpadky v dodávce
energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky, Změny legislativy apod. Vyšší mocí není
Selhání poddodavatele Zhotovitele, pokud nenastalo Z důvodů Shora uvedených.

8.27 O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající Se na
vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od jejího vzniku druhou Smluvní Stranu .
Pokud smluvní Strana odvolávající se na vyšší moc v uvedené lhůtě neoznámí druhé
smluvní Straně vznik situace vyšší moci a její příčiny, nemůže Se na vyšší moc účinně
odvolávat a v takovém případě Se má zato, Že Situace vyšší moci nenastala. Stejným
způsobem bude druhá smluvní Strana informována o tom, Že okolnosti vyšší moci
pominuly. Na požádání předloží Smluvní Strana Odvolávající Se na vyšší moc druhé
Smluvní Straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

8.28 Zhotovitel zajistí atesty a doklady O požadovaných vlastnostech výrobků k předání
Stavby.

8.29 Zhotovitel je povinen před Zahájením prací předložit objednateli nebo technickému
dozoru objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn
kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a Zkušebního plánu a v
případě Odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat Okamžitou
nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a
Zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a Zkoušek by měl vycházet Z
projektové dokumentace, ČSN, TKP. Povinností zhotovitele je Zvát zástupce TD na
přejímky všech Stavebních konstrukcí před jejich případným Zakrytím. Souhrnné
vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je Zhotovitel povinen předat objednateli při předání
díla.
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8.30 Zhotovitel Zajistí Zřízení a Odstranění Zařízení staveniště včetně vlastního napojení na
přívod el. energie, inženýrské Sítě, OStrahu Stavby a Staveniště, Zajištění bezpečnosti
práce, ochrany životního prostředí a Zajištění požární asistence a následného dozoru po
Skončení prací S Otevřeným ohněm (Svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně
protokolu O provedení prací s Otevřeným Ohněm. Součástí realizace díla budou i úklidové
práce v průběhu výstavby, rekonstrukce a nástavby, Opatření pro zabránění šíření prachu
a hluku (zástěny).

8.31 Zhotovitel v rámci Zařízení Staveniště musí Zajistit podmínky pro výkon funkce
autorského dozoru proj ektanta a technického dozoru, činnost koordinátora bezpečnosti a
Ochrany zdraví při práci, a to tím způsobem, že pro potřeby jednání poskytne přiměřené
prostory.

8.32 Zhotovitel bere na vědomí, Že objednatel je oprávněn v souladu S platnou legislativou
nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno
koordinátora BOZP písemně Zhotoviteli a předá nejpozději při předání Staveniště. Na
stavbě platí přísný Zákaz požívání alkoholických nápojů a Omamných látek. Objednatel
má právo provádět u pracovníků zhotovitele dechovou Zkoušku na přítomnost alkoholu, v
případě pozitivního výsledku této zkoušky nebo v případě Odmítnutí Zkoušky bude
pracovník vykázán ze Stavby. Opakované Zjištění požívání alkoholických nápojů nebo
omamných látek zhotovitele (tj. nejméně 2 x je důvodem k okamžitému Odstoupení Od
Smlouvy objednatelem.

8.33 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen,
plnou Součinnost ve Smyslu Zákona č. 309/2006 Sb., zákon O zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci, a jeho prováděcích předpisů.

8.34 Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy před Započetím realizace Stavby nastanOu

9.1

podmínky dle § 15 Zákona č. 309/2006 Sb., O Zajištění dalších podmínek BOZP a
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na
staveništích, zajistí před Zahájením prací, zpracování plánu BOZP, Za jehož Správnost a
dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací
předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je
povinen Se jím řídit.

IX.
Převzetí díla

Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla dle čl. 9.6 této
smlouvy.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

P0 dokončení díla písemně nejpozději 5 pracovních dnů předem Vyzve Zhotovitel
objednatele kpředání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení bude ukončeno do
deseti pracovních dnů ode dne Zahájení přejímacího řízení.

K Zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
Stavební deník,
doklady ke kolaudačnímu řízení,
doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,
atesty použitých materiálů, prohlášení O Shodě a platné ceıtifikáty autorizované

Zkušebny pro všechny Otvorové výplně,
protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých Stavebních

objektů a provozních souborů,
dokumentaci Skutečného provedení díla se Zakreslením všech změn podle

skutečného Stavu provedených prací,
prohlášení o Shodě,
doklady o likvidaci odpadů,
Zápisy a Osvědčení o provedených Zkouškách použitých materiálů,
Zápisy a výsledky předepsaných měření (emisí apod.)
Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného Zařízení, o provedených revizních

a provozních Zkouškách (např. tlakové Zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nádoby, apod.),

zápisy a výsledky 0 prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
geometrické Zaměření stavby a geometrické plány.

Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba Ojedinělé drobné vady
či drobné nedodělky, které by Samy O Sobě ani ve Spojení S jinými nebránily užívání díla,
pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.

O předání a převzetí díla bude Sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou
uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum Vyklizení Staveniště
apod. Řízení O předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením
tohoto předávacího protokolu oběma Smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o
předání apřevzetí zhotoveného díla. O tom, že drobné vady případně nedodělky
nebránící v užívání díla, byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž
sepsán Zápis.

V případě dohody stran, je možné dílo předávat vucelených, samostatně funkčních
částech. Při předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu
s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno
předáním a převzetím poslední části díla.
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9.7 V případě, že budou Zjištěny vady díla v rámci předávacího řízení, je Zhotovitel povinen
je odstranit nejpozději do tří týdnů od jejich Zjištění a vztahuje Se na ně ujednání o
záručních podmínkách.

9.8 Předání a převzetí díla Se musí účastnit osoba vykonávající funkci technického dozoru.

X.
Záruční podmínky

10.1 Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce a na otvorové výplně Záruku v délce
60 měsíců. Na veškeré dodávky zařízení, technologií, materiálů poskytne zhotovitel
Záruku minimálně 24 měsíců. Záruční lhůta Začíná plynout ode dne řádného předání a
převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená
Záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.

10.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě O
dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující Se k provedení díla.

10.3 Zhotovitel odpovídá Za vady, které má dílo v době předání nebo které Se vyskytly
v záruční době. Za vady díla, které Se projevily po Záruční době, odpovídá Zhotovitel
v případě, Že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá
Za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí
nebo třetí Osobou.

10.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u Zhotovitele. V reklamaci
objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým Způsobem požaduje vadu odstranit
nebo Zda požaduje finanční náhradu.

10.5 Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu do 14 dnů, je objednatel oprávněn na náklady
Zhotovitele vadu odstranit Sám nebo Za pomocí třetí osoby.

10.6 Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.

10.7 Zhotovitel Započne S odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení
písemného oznámení o vadě, pokud se Smluvní Strany nedohodnou jinak. V případě
havárie Započne zhotovitel s odstraněním vady bez Zbytečného prodlení, tj. téměř
okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní
reklamované vady vtechnologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu
dohodnutém s objednatelem.

10.8 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede
Zhotovitel protokolámě. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou Záruku ve
Stejné délce jako je uvedena V čl. 10.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a
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převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu Oběma Smluvními Stranami a
ostatními účastníky řízení O předání a převzetí Opravy.

XI.
Odpovědnost Za škodu

11.1 Nebezpečí Škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku
předání a převzetí díla. V případě, Že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel
v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do
okamžiku jejího předání a převzetí.

11.2 Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím
díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé
realizované části díla, která bude takto předávána, na Objednatele jejím předáním a
převzetím.

11.3 K zhotovovanému předmětu díla dle této Smlouvy má vlastnické právo Objednatel, a to
již od zahájení jeho zhotovování.

11.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje Se nezpůsobit únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

11.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která Vznikla při realizaci
díla v Souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této
Smlouvy.

11.6 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil
při provádění díla porušením Svých právních povinností.

11.7 Zhotovitel se Zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na Objednateli
uplatnila jakákoliv třetí Osoba za Zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

XII.
Sankce

12.1 Zhotovitel Se zavazuje k proplacení Smluvní pokuty objednateli Za prodlení S
dokončením a předáním díla, a to Ve výši 0,2 % Z ceny díla za každý i započatý den
prodlení, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek. Dílo Se považuje za dokončené a
předané podpisem protokolu O předání a převzetí.

12.2 Zhotovitel Odpovídá v plném rozsahu za škodu způsobenou objednateli neposkytnutím
dotace na realizaci této stavební akce z prostředků IROP Z důvodu porušení jakýchkoliv
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Smluvních povinností Zhotovitele, majících Za následek neposkytnutí těchto finančních
prostředků Z IROP objednateli. V případě neposkytnutí dotace na realizaci této Stavební
akce Z prostředků IROP Obj ednateli Z důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností
Ze Strany Zhotovitele dle této smlouvy, majících Za následek neposkytnutí těchto
dotačních finančních prostředků, uhradí Zhotovitel objednateli částku ve výši
neposkytnutých dotačních finančních prostředků Z IROP jako náhradu škody tím vzniklé
Objednateli. Splatnost této částky náhrady škody je 30 dnů od data uplatnění nároku na
náhradu prokazatelně vzniklé škody.

12.3 Zhotovitel Se Zavazuje, Že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění Staveniště
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč Za každý i jen Započatý den prodlení.

12.4 Pokud zhotovitel:
° nebude vést řádně stavební deník, nebude řádně provádět zápisy, Stavební deník nebude k

dispozici přímo na Stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující Se k
vedení stavebního deníku;

° neZajiStí řádnou účast Svého Zástupce na kontrolním dnu nebo jiné Schůzce vztahující Se
ke Stavbě;

' nedodrží Sjednaný postup ohledně Zakrývaných nebo Znepřístupňovaných prací a
umožnění jejich kontroly;

° nebude provádět podle postupu prací průběžně Sběr přejímkových podkladů a Zpracování
podkladů k dokumentaci Skutečne'ho provedení díla a předkládat je ke kontrole TDI;
uhradí objednateli Smluvní pokutu Za každý jednotlivý případ ve výši 2000,- Kč. Pokud
však porušování těchto povinností Zhotovitele bude opakované a Zhotovitel nezjedná
nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to Za podstatne' porušení Smlouvy.

12.5 Pokud Zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky Zjištěne' při odevzdání
díla v dohodnutých termínech, uhradí Zhotovitel objednateli Za každý den prodlení a
každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek Smluvní pokutu ve výši
1.000,- Kč.

12.6 Pokud Zhotovitel nezajistí vedení a řízení Stavby dle Zákona č. 183/2006 Sb.,
O územním plánování a Stavebním řádu autorizovanou osobou dle Zákona č. 360/1992
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve Znění pozdějších předpisů pro obor
„Pozemní Stavby“, uhradí Zhotovitel Objednateli Za každý den realizace Stavby bez vedení
a řízení Stavby autorizovanou osobou Smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

12.7 Pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vytčené Záruční vady díla nebo nenastoupí včas
k jejich odstranění, uhradí Zhotovitel objednateli Za každý den prodlení a každou
neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 5.000,-
Kč.
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12.8 Smluvní pokuty budou obj ednatelem vyúčtovány fakturou neprodleně po jejich uplatnění
Se Splatností 30 dnů od vystavení faktury.

12.9 Zaplacením jakékoliv Smluvní pokuty není ani Zčásti dotčen nárok objednatele na
náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zajištěné Smluvní pokutou ani povinnost
Zhotovitele Zajištěná Smluvní pokutou.

12.10 Pro případ prodlení Objednatele S placením Splatných peněžitých Závazků vůči
Zhotoviteli Se Sjednává úrok Z prodlení ve výši 0,015 % denně Z dlužné částky Za každý
den prodlení.

12.11 Sankční ujednání obsažená v jiných ustanoveních Smlouvy jsou nedotčena.

12.12 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

XIII.
Odstoupení 0d Smlouvy

13.1 Za podstatné porušení Smlouvy, při kterém je druhá Strana oprávněna odstoupit od
Smlouvy dle § 2001 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, Se
považuje zej mćna:

0 vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve Stanovené lhůtě,

0 prodlení Zhotovitele Se Zahájením díla nebo dokončením uZlových bodů výstavby
o více než 30 dnů,

0 prodlení objednatele S předáním Staveniště či jiných podstatných dokladů pro
plnění Smlouvy o více než 30 dnů,

0 úpadek objednatele nebo zhotovitele ve Smyslu zák. č. 182/2006 Sb.,
insolvenčního Zákona,

0 porušování předpisů bezpečnosti práce a technických Zařízení,
0 absence pojištění dle čl. XIV této Smlouvy.

13.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé
straně Smlouvy, pokud Se účastníci nedohodnou jinak. Tímto není dotčeno právo
objednatele na náhradu škody v případě, že by závažným porušením Smlouvy Ze Strany
Zhotovitele a odstoupením objednatele od Smlouvy nebylo objednateli umožněno čerpat
přiznanou dotaci Z programu IROP. Objednateli náleží náhrada škody až do výše
přiznané, ale neposkytnuté dotace.
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XIV.
Pojištění díla

Zhotovitel je povinen Sjednat a po celou dobu trvání jeho Závazků dle Smlouvy udržovat
následující pojištění:
14. 1 Pojištění zhotovitele

14.1.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti Za Škodu Způsobenou
zhotovitelem třetí osobě, přičemž Výše pojistné částky bude činit minimálně 7,0
mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu
Smlouvy a doložit ji jako nedílnou Součást Smlouvy o dílo.

14.1.2 Zhotovitel Se Zavazuje mít uzavřeno pojištění Stavebně montážních rizik na
budovy, které jsou předmětem díla, přičemž výše pojistné částky bude činit 1,0
mil. Kč. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (pády částí
díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci S břemeny, zřícení
montážních lešení, Stožárů, jeřábů a Stavebních Strojů, poškození nedbalostí a
nešikovností pracovníků atd.). Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění
objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou Součást Smlouvy o dílo.

14.1.3 Při vzniku pojistné události Zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v Souvislosti S pojistnou událostí Zhotoviteli
veškerou Součinnost, která je v jeho možnostech.

14.1.4 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel.
14.2 Pojištění díla a jiná pojištění

14.2.1.Zh0tovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným
rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady
o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

14.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit
14.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu
14.2.2.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky

14.3 Povinnosti obou Stran při vzniku pojistné události
14.3. l. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
l4.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v Souvislosti S pojistnou událostí Zhotoviteli

veškerou Součinnost, která je v jeho možnostech.
14.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je Zahrnuty ve Sjednané ceně.

14.4V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy Sjednáno
pojištění dle výše uvedených ustanovení bodu 14.2 této smlouvy, nebo nebude-li tato
pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má objednatel tak právo na
úhradu Smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu
požadovanou pojistnou Smlouvu, a to ve výši 5.000,- Kč/den.
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XV.
Závěrečná ustanovení

15.1 Veškerá jednání O stavbě a na Stavbě S Objednatelem či státními Orgány budou probíhat
v českém jazyce. Veškeré doklady o Stavbě, použitých materiálech a konstrukcích
předávané Objednateli budou v českém jazyce.

15.2 Objednatel si vyhrazuje právo Od Smlouvy vpřípadě nedostatku či Omezení finanční
prostředků odstoupit, a tO písemným jednostranným úkonem adresovaným Zhotoviteli,
který je účinný dnem doručení zhotoviteli. Objednatel v tomto případě uhradí zhotoviteli
náklady provedené na podkladě této Smlouvy o dílo Vznikle' do doby Odstoupení
objednatele dle předešlé věty.

15.3 Technický dozor nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou S ním propoj enou (dle § 71
a násl. zákona o obchodních korporacích.

15.4 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými Oběma smluvními
Stranami.

15.5 Tuto Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

15.6 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti
vyplývající z této Smlouvy třetí OSobě.

15.7 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá Za následek neplatnost
ostatních ustanovení. Pro případ, Že se kterékoliv ustanovení této Smlouvy Stane
neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany Zavazují bez ZbytečnéhO Odkladu nahradit
takové ustanovení novým.

15.8 V případě, Že některá ze Smluvních stran Odmítne převzít písemnost nebo její převzetí
znemožní, se má Za to, že písemnost byla doručena.

15.9 Smlouva se řídí českým právním řádem.

15.10 Obě strany Se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí ZtétO smlouvy platí
příslušná ustanovení občanského zákoníku.

15.11 Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost Svého Oprávnění
jednat za smluvní stranu.

15.12 Smluvní strany se dohodly, že případné Spory budou přednostně řešeny dohodou.
Případné spory budou řešeny českými Soudy. Rozhodčí řízení je Vyloučeno.
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15.13 Pro Výklad této Smlouvy je rovněž Závazné Znění zadávacích podmínek kveřejné
zakázce, na základě které je plnění dle této Smlouvy realizováno. V případě rozporu této
Smlouvy Se Zadávacími podmínkami má přednost Znění zadávacích podmínek S tím, že
pokud Stanoví Zadávací podmínky či tato Smlouva rozdílný rozsah požadavků na
zhotovitele, je pro plnění Zhotovitele určující Součet těchto povinností (požadavků), tj. jak
povinnosti vyplývající ze Zadávacích podmínek, tak i Z této Smlouvy.

15.14 Všechny písemnosti, výzvy, Sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této
Smlouvy zhotovitelem Objednateli, bude zhotovitel obj ednateli předávat cestou pověřené
osoby ve věcech technických.

15.15 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, viz
ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb. zákona o registru Smluv.

15.16 Pokud se provedení předmětu díla za Sjednaných podmínek Stane nemožným
v důsledku vzniku vyšší moci, Strana, která Se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá
druhou Stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud
nedojde k dohodě, má Strana, která Se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit Od
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15.17 Obě Strany Smlouvy prohlašují, že Si Smlouvu přečetly, S jejím obsahem Souhlasí a že
byla SepSána na základě jejich pravé a Svobodné vůle, prosté omylů.

15.18 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci Související S realizací projektu
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Zhotovitel je povinen
minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci
Související s realizací projektu zaměstnancům nebo Zmocněncům pověřených Orgánů
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného Orgánu finanční Správy a dalších oprávněných Orgánů
Státní Správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení
kontroly Vztahující Se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly
Součinnost.

15.19 Tato Smlouva je Vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, Znichž každý má platnost
originálu a každá Smluvní Strana obdrží dva.

15.20 Nedílnou Součástí této Smlouvy jsou přílohy:
1 - oceněný podrobný Soupis Stavebních prací, dodávek a Služeb S Výkazy výměr
2 - časový harmonogram výstavby
3 - kopie Smlouvy o pojištění Odpovědnosti zhotovitele Za škodu ZpůSobenou třetí osobě
4 - kopie smlouvy pojištění Stavebně-montážních rizik

Stránka 23|24



Smlouva o dílo

15.21 Tuto Smlouvu Schválila rada Města Holice na Svém jednání konaném dne 26.6.2017,
usnesení č. 273 doplněné radou města Holice o usnesení č. 325 Ze dne 14.8.2017
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