
Stejnopis 6.: 1

SMLOUVA 0 Dim
k provedeni stavby: 5.: 43764

,,Rekonstrukce objektu E. 2 par. 5. 74/1 - poboéka Praha-Kolovraty“ - sti‘edisko

Domu déti a mlédeie Praha 10 — Dm UM, Pod Stra§nickou vinici 23/623

Eislo smlouvy zhotovitele:

uzavfené niie psaného dne mésfce a roku podle ustanoveni § 2586 a nésl. 221k. 6. 89/2012 Sb.,

obéansky zékonik mezi smluvnimi stranami:

1. objednatel: Dm Déti a mlédeie Praha 10 — Di’lm UM

se Sl'dlem: Pod Stra§nickou vinici 23/623, 100 00 Praha 10

zastoupenfr: Romanem Urbancem - ‘r'editel DDM Praha 10 — Dm UM

16: 45241945
016:: c245241945

(déle jen "objednatel")

2. zhotovitel: GENEL INVEST HOLDING s.r.o.

se su’dlem: Touiimské 1051/24F, 197 00 Praha 9.

zapsén v OR: u Méstského soudu v Praze, oddl’l c, vloika 244287,

zastoupen9: Ing. Martinem Iiihou, jednatelem

Ié: 04217519

(déle jen “zhotovitel")

takto:



L
IDENTHHKAéNiDAJEI)STAVBE

Cislo stavby: 43764
Nézev stavby: ,,Rekonstrukce objektu IE. 2 par. 6. 74/1 -— poboéka Praha - Kolovraty“
Misto stavby: objekt u BoudI'I 2 par. E. 74!] - sti‘edisko DDM Praha 10 - Dm UM
Zadavatel a investor: Dm déti a mlédeie Praha 10 — Dm UM, Pod Stra§nickou vinici 23

II.
PREDMETSMLOUVY

Pfedmétem smlouvy je zz'wazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dilo: akce 5.: 437
,,Rekonstrukce objektu é. 2 par. 6. 74/1 - poboéka Praha-Kolovraty“ - stFedisko Domu
déti a mlédeie Praha 10 — DI'Im UM, Pod Stra§nickou vinici 23/623, a to v rozsahu
zadavacich podklad pro vybér dodavatele, vykazu vymér a 221 podrninek dohodnutych touto
smlouvou v souladu s vyhodnocenim poptavkového i'izeni na re§eni havarijniho stavu zadané
v souladu dle § 31 zakona 6.134! 2016 Sb., 0 verejnych zakézkach a rozhodnuti objednatele o zadam’
vei'ejné zakzizky na dilo ze dne: 05.09.2018.
1. Dilo bude provedeno v souladu se zadavaci dokumentaci, pravnimi a technickymi poiadavky

platnyrni v dobé podpisu smlouvy, v souladu se zakonem c. 183/2006 Sb. 0 I'Izemnim planovani a
stavebnim radu (stavebni zakon) v platném znéni a predpisy 5 mini souvisejicimi a v rozsahu
stanoveném v zadévacich podkladech p0ptévkového zeni.

2. Zhotovitel zhotovi dilo svym jrnénem a na vlastni odpovédnost. Provedenim ézisti dila mie
zhotovitel povérit treti osobu. za vyslcdek téchto éinnosti v§ak odpovida objednateli stejné jako
by Je proved! 5am

I l- '1'! .. ::.I__.r.x1 (1...?! II I H I v -'1 Q“°":.P "In" '?:::L... __ :j: ‘.j:::-:: .. P...Lu.w ~.1. uyvuaannuuv uuu u nuuxutuvu UUILJ {uuuuuu}

poIozkovy r02pocet dila), ktera Je nedilnou soucésti této smlouvy a zadévaci podklady stavby
LplaCUV‘dIlc a Lanswnc ooleunatelern.

4. V cené diIa, které je uvedena v 61. 1V musi bit zahmuty veékeré souvisejici ostatni néklady
spojené so Aholovenim dila, i ty které nejsou obsaieny v poloikovem rOZpoétu samostatné, ale
tvoi'i souéést ceny jednotliVJ'Ich rozpoétovych poloiek a to zejména:

a) néklady na sldédky pfebyteéného materiélu, vybouranych konstrukci a hmot, pi‘ipadné
nutné biologické rekultivace

b) nziklady na zafizeni stavenité véetné potfebnych energii
c) atesty materiél, poti'ebné zkou§ky, méfeni a revize, provozni predpisy a I‘édy,

zaékoleni obsluhy, vystrainé tabulky, informaéni zaf-izem' a schémata
d) ve§keré potfebné przkumné préce ve fézi realizace stavby
e) nezbytné L'Ikony vyl'Ivajici ze zékona 6. 20/1987 Sb. v platném znéni
f) provozni i komplexni vyzkou§eni dila I
g) projednéni a I'Ihrada zébor vei'ejnJ'rch prostranstvi, pokud bude potf'eba
h) projednéni dopravnich opati'eni ajejich realizace, pokud bude poti'eba I
i) nziklady na pojiéténi dila
j) néklady na zaji§téni péée o zhotovene’ dilo (stavbu) a2 do jeho piedém‘ do uirivéni, I

pfipadné do kolaudace l
k) néklady na pravidelnjl denni éistf/ (Iklid, a koneény generallni Liklid
1) néklady na svil'I i vodorovn)? transport suti beZpra§nou technologii a prbéinou

likvidaci suti
5. Objednatel se zavazuje dilo prosté vad a nedodélk prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho

provedeni 23 podminek uvedenJ'Ich v této smlouvé.
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Stejnopis 6.: I

III.
DOBA PLNENi

Dilo bude dokonéeno a pfedéno objednateli nejpozdéji do: 179 — ti kalendéi‘nich dn

(prbéiné doba realizacc) ode dne pfedéni stavenisté, péemi staveni§té je zhotovitel povinen

pievzit nejpozdéji do 5 dn ode due doruéem’ vyzvy objednatele. O pfedéni staveniété zhotoviteli

bude proveden zépis podepsany zéstupci smluvnich stran.

Pfedpoklédany termin zahéjeni realizace dila nejpozdéji do: — 15. 09. 2018.

Dohodnuty termin pro dokonéeni realizace nejpozdéji do: - 10. 03. 2019.

Termin zahéjeni stavby (pfedéni staveni§té zhotoviteli) bude na zékladé protokolu o piedz'mi

staveni§té zapsén do stavebm'ho deniku.
Casovy" harmonogram obsaieny v nabidce zhotovitele a zpracovany dle poiadavk objednatele

uvedenj'ch v zadévaci dokumentaci. Casovjr harmonogram tvof'i pfilohu 6. 2, které je nedilnou

souéésti této smlouvy
IV.

CENA DiLA A PLATEBNi PODMiNKY

Celkové cena (zékladni cena dila) za zhotoveni dila (stavby) a dal§ich éinnosti zhotovitele v

rozsahu .51. 11. této smlouvy je stanovena na zékladé rozhodnuti objednatele o vilbéru

nejvhodnéj§i nabidky na dilo ze due 5. 9. 2018, jako cena nejvjl§e ppustnzi a éini:

Zékladni cena bez DPH celkem 4 582 394,- K15

DPH 21 % 962 332,- K5

Celkové cena véetné DPH 5 544 696,- Ké

Z toho: rozloicni nanéniho plnéni

a) Udsoumascna ua’uidkuvé Luna ”lulu: pr; 2'31: 2918

33.8““; ....'.::;:' ;‘:.’_‘::f p:" "‘1' am 9 “P7 "P” 3 666 185: Ké

Dena um 21 "/0 "m """ ""

Celkové sjednané cena pro rok 2018 vietné DPH 4 436 084,- Kt":

b) Pfedpoklad finanéniho plnéni pro rok 2019

Pfedpoklédané nanéni éést pro rok 2019 bez DPH 916 209,- Ké

Cena DPH 21 % 192 403,- K6

Piedpoklédané finanéni Eést pro rok 2019 véetné DPH 1 108 612,- Ké

Finaném' plnéni objednatele pro rok 2018 je zzivislé 0d uvolfiovéni nanénich prostfedk do

vyée pouze schvéleného nanéniho pspévku HMP pro rok 2018, a pokraéovénf nanéniho

plnéni v roce 2019 pouze v rémci vye zaji§téni prostfedk objednatele pro rok 2019. V ppadé

nezajiéténi celkového nanéniho kryti akce objednavatelem v rozsahu celkové nabidkové ceny

pro rok 2019 bude nékteré ucelené éést dila vyjmuta z realizace a asové dokonéena dodateéné

p0 zajiétém' potfebnych prosti-edk. Zhotovite! je povinen détovat DPH v zékonem stanovené

13537 plamé v den uskutec‘né’m’zdanitelného plném’.

Smluvni strany se dohodly na tom, 1e platebni podrninky se fidi zésadarni pro poskytovéni a -

éerpa’mi prostfedk ze stétniho rozpoétu. Zadavatel neposkytuje zélohy. Smluvni strany se

dohodly na tom, 26 hrada zékladni ceny dila bude moino uskuteéovat postupné formou diléiho

plnéni zhotovitele pro objednatele maximélné do v37§e 100 % ceny za dilo vé. DPH. Déim

plnénim se rozumi rozsah a cena skuteéné provedenjrch praci a dodévek uskuteénénich

zhotovitelern v daném terrninu. Zji§fovéni rozsahu a ceny diléfho plnéni se provédi zjiét’ovacim

protokolem, doloienym soupisem provedenich praci a dodévek vélenéni dle specikace

suvedenim minimélné souhmné poloiky, jednotkové ceny, mnoistvi a visledné ceny za

pfisluénou poloiku. Podpisem zji§fovaciho protokolu a soupisu provedenf/ch praci zéstupci
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smluvnich stran vzniké zhotoviteli prévo fakturovat odsouhlasenou cenu diléiho p

dokladem véemé DPH 21 tento den se stévé dnem uskuteénéni zdanitelného plnén .

diléim plnéni nejsou dotéena préva a povinnosti obou sqvnich stran tykajici s

pfevzeti celého dila, odstranéni vad a zz'u'uéni lhty podle ustanoveni élénk VIII.

smlouvy.
-

Ve§keré faktury budou vystaveny ve trojim vyhotoveni na adresu objednatele: Dfnn

mlédeie Praha 10 - Dm UM, Pod Straénickou vinici 23/623, 100 00 Praha IO. Doloieny ,

zji§fovacim protokolem a soupisern provedeny’ch praci, odsouhlasenjrch technickjrm dozoremV.

Lhta splatnosti diléich faktur i koneéné faktury je 21 dni 0d doruéeni objednateli. Termin‘ '

hrady se rozumi den odpisu platby 2 {16m objednatele.

Oprévnéné vystavené faktura - daovy doklad - musi mit veékeré néleiitosti daového dokladu

ve smyslu zékona é. 235/2004 Sb. ,,0 dani z piidané hodnoty“, ve znéni pozdéj§ich pfedpis, tzn.,

ie musi obsahovat tyto daje:
- daje objednatele: obchodni jméno, sidlo, DIC

- daje zhotovitele: obchodnijméno, sidlo, DIC

- rozsah a pfedmét plnéni
- evidenéni éislo daového dokladu

- fakturovanou ééstku ve sloieni zékladni cena, DPH 21 cena celkem

- datum uskuteénéni zdanitelného plnéni

- datum vyatmcni dm‘icvého dnkladu

a déle:
- razilku a podpis oprévnéné osoby. stvrzujici oprévnénost, formélni a vécnou sprévnost

faktury
‘ L-¢-a.v:+nlq

. 1L Ucuumuu u “w-.. . .._

- éislo a nézev stavby, piip. éislo a nézev etapy

knnlrmmu' enmem omeun'dLeic :1 41M” . 11.1:

- zépis v obchodnim rejstnxu \clmu mm”, “Jul,

- éislo smlouvy
Dnern uskuteénéni zdanitelného plnéni bude den pfevzeti a pfedz’mi dila, tj. datum podpisu

,,Protokolu“.

V pf'ipadé, ie faktura nebude vystavena oprévnéné, éi nebude obsahovat néleiitosti uvedené v

této smlouvé, je objednatel oprz’wnén vrétit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém ppadé nové

Ihta splatnosti zaéne plynout doruéenim opravené, éi oprévnéné vystavené faktury.

Ve§keré dodateéné préce nezbymé pro dokonéeni stavby musi bit pisemné dohodnuty osobami

oprévnénymijednat ve vécech této smlouvy a v souladu se zékonern 6134/2016 Sb., 0 vefejnych

zakézkéch v platném znéni. Ceny dodateénych praci nezbytny'rch pro dokonéeni stavby, nebo

poiadovany'rch na zékladé kolaudace (dale jen ,,dodateéné préce“) budou tvofeny takto:

a) dodateéné préce, které lze zatfidit do kalkulovanych poloiek obsaienych v kalkulaci zéldadni

ceny dila (této zékladni smlouvy) budou ocenény jednotkovj'mi cenami kalkulace zékladni

ceny diIa.
b)u dodateénych praci neobsaienych v kalkulaci zékladni ceny dila bude provedena kalkulace

ceny dodateény'rch praci na zékladé ceniku URS platného v dobé provédéni téchto dodateeriych

praci, ppadné dle cen obvyklfrch u daléich, v ceniku neuvedenftch éinnosti.

Préce, které nejsou pfedrnétem této srnlouvy, provedené zhotovitelem bez pisemného souhlasu

objednatele a v rozporu 5 CL 1V. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel

se zavazuje na vjrzvu objednatele takové éésti dila odstranit vyjma ppad, kdy objednatel

provedeni takovych dodateénych stavebnich praci nésledné pisernné schvéli.
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V.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

iednatol mil prz'wo povéfit svym zastupovz'mim odbomou rmu provédéjici inieny’wskou
émnost (t1. pkaznik), na zékladé vydané plné moci pro tuto nnu.
Objednatel pfedé zhotoviteli protokolémé staveni§té véetné uréem' ph’pojnjlch mist pro odbér
elektrické energie a vody.
Objednatel do doby pfedéni stavenité pfedé zhotoviteli ve§keré doklady, které ziskal, a jsou
nezbytné k realizaci pfedmétu smlouvy.
Objednatel bude fédné a véas plnit své zéwazky vyplyvajici z poiadavk na vzéjemnou
souéinnost pf-i realizaci dila, jakjsou tyto dény platnimi prévnimi pfedpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele pfevezme fédné dokonéeny pfedmét smlouvy bez vad a nedodélk a 221
zhotovené dilo zaplati cenu dle élénku IV. této smlouvy.

VI.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede préce dIe této smlouvy kompletné, kvalitné a v dohodnutém terminu. Kvalita

provédénych praci bude odpovidat systému jakosti daného C‘SN EN ISO. Veékeré materially a

dodévky ke zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym nonném,

dohodnutfnn podminkzim a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude pfi své éinnosti fidit ujednénimi této smlouvy, vichozimi podklady

objednatele, JCHO pokyny, zapisy a dohodmui on {now} statut‘imich crgéni’: a rozhcdnutimi a

vyjédfenirni vefejnoprévm'ch orgén.
Zhotovitel bude fédné udriovat vef'ejné komunikace v prostoru slaveniElé ajeho okoli, neprodlené
odstrani ve§keré ieiich zneéistém' a poékozeni.
Zhotovitel bude pi'i své éinnosti minimalizovat negativni dopady stavebni émnostl 11a okolm

Lilmav'uu.

lhotovuel zajlstl pro Vlasml provoz LaI'lACIu bmvcmmc, mm. ”mm. uu ., u w... u- ”“14“: ..

pfevzeti dila, ncbude—Ii pfi pfejirnce domluveno jinak. Po tomto tenninu je zhotovitel oprévnén

ponechat na staveni§ti pouze zah'zeni a materiél, nutn)? k odstranéni vad a nedodélk, bude-Ii s

nimi dilo objednatelern pfevzato, pfipadné zafizeni a materiél potfebny ke splnéni podrninek

koIaudaéniho fizeni.
ZhotoviteI zajisti na své néklady ve§keré nezbytné provozni i komplexni zkou§ky.

Zhotovitel souhlasi 3 rm, ie si poneché dilo ve své pééi 212 do piedéni dila bez vad a nedodélk.

Zhotovitel zajisti p0 ceIou dobu provédéni praci, v dobé provédéni praci pi'itomnost odpovédné

osoby dici prbéh praci (napi'. stavbyvedouci, mistr).

Zhotovitel zajisti éast svy’rch zmocnénjlch odpovédny'rch zéstupc na pravidelnjlch kontrolnich

poradéch, jejichi terminy budou oznémeny ppisem technickim dozorem investora objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost véi svym podzhotovitelflm.

Zhotovitel je povinen si sém a na své néklady zajistit, (pokud je to ti'eba) projednéni zébor

vefej ného prostranstvi a dopravnich opatfem' Spoj enych s realizaci dila (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, ie do dokonéem’ a pfedéni celého dila bez vad a nedodélk bude mit

veékeré oprévnéni nezbytné k realizaci dila.
VII.

RiZENi STAVBY, STAVEBNi DENiK,
TECHNICKY DOZOR

Stavbyvedoucim zhotovitcle je pan: , kter)? zabezpeéuje

zejména tyto éinnosti:
5



. -....-.-.——.-.—.,—..—_..._

a) di a odpovidé za komplexni realizaci praci zhotovitele ajeho subdodavatel "

b) pfipravuje podklady pro faktury 2a provedené préce, véetné prisluénych doklad ' -

c) provédi pfedévéni stavebnich praci, projekt a dila objednateli

d) proj ednévé a odsouhlasuje zmény projektu, materiél a dodévek

e) projednévé a odsouhlasuje zmény mnoistvi a can realizavany’rch praci a dodvek mat

f) vede stavebni denik a denik vicepraci a ménépraci

Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti staveniété vést na stavbé stavebni denik podle zék '

183/2006 Sb. v platném znéni. Do deniku se zapisuji véechny skuteénosti rozhodné pro p1

smlouvy, zejména daje o éasovém postupu praci a o prekéikéch, které bre'mi jejich plynulé'

postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zépis v deniku a k zépism pf'ipojovat sv

stanoviska.
Na pi’ipadné dodateéné préce a méné préce povede zhotovitel zvléétni denik. Dodateéné préce

mohou byt realizovz'my p0 doruéeni pisemného souhlasu objednatele sjejich provedenim.

Mimo stavbyvedouciho zhotovitele mie provédét potfebne' zéznamy v dem'ku odpovédny"

zéstupce objednatele, zéstupce projektanta povéren)? autorskj'm dozorem, pp. organ stémiho

stavebm'ho dohledu. Je zakézzino zépisy v dem'ku prepisovat, ékrtat a nelze téi z néj vytrhéwat

originély jednotlivjrch strének. Vedeni deniku konéi dnem odstranéni posledni vady oznémené

(reklamované) v zépise o pfedéni a pfevzcti stavby.
Jestliie stavbyvedouci nesouhlasi s provedenym zéznamem objednatele nebo projektanta, je

povinen do 3 pracovnich dm'l pripojit k zéznamu svoje vyjdfeni, jinak se mzi za to, 2e 5 obsahem

zéznamu souhlmi
Nesouhlasi—li odpovédn)? zéstupce objednatele s obsahem zépisu, ktery provedl stavbyvedouci

zhotovitele, zapi§e svj nesouhlas do denfku do 3 pracovnich dn s uvedenim dvod. jinak 5::

1nd 221 to, 2e 5 obsahem zéznamu souhlasi.

Vykon tecnmcxcho down: ml.‘uju pm u'ujadzutclc :1: zi‘'jda Dm'mm' cmhwvy a dle plné

mnci nro tuto stavbu ie ................... , kter)? je odpovédnou osobou za investora DDM Praha 10
hf... um um! Qmninlmu viniri 2%.

Technickjr dozor objednatele zejména:
a) Prbéiné sleduje, zdajsou price provadény podle sohvélenich zadz'wacich podklad, podle

srnlouvy o dilo a v souladu S 6:15o HMG, technickich norem ajinych pfedpis.

b) Pfebiré dodévky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy

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

které musi nésledné pisemné pfedloiit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je oprévnén dét pracovm’km zhotovitele pkaz pferuéit préci, pokud odpovédn)? organ

zhotovitele neni dosaiitelny a je-li ohroieno zdravi pracovm'k nebo hrozi vznik hmotné

kody. Neni v§ak opr'c'wnén zasahovat do hospodéfské éinnosti zhotovitele.

e) Pravidelné kontroluje a svfrm podpisem potvrzuje stavebm' denik.

Zhotovitel bude prbéiné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila.

Zépis zapsan)? ve stavebnim deniku, podepsany stavbyvedoucim a technickjrm dozorem, je

dkazern o zapsané skuteénosti aje podkladern pro ph'padné smluvni pravy.

Zhotovitel je povinen pfedat p0 odstranéni vad a nedodélk zjiéténych pf-i pfejimacim zeni

stavby objednateli originél stavebniho deniku k archivaci dle zék. é. 183/2006 Sb. v platném

znéni.
VIII.

PREDANi A PREVZETi DiLA
Rédné provcdené stavba se pfedévé a pfejirné dle § 2605 obéanského zékoniku v rozsahu

projektové dokumentace stavby a vydanjrm stavebnirn povolenirn. Pokud je smlouvou

dohodnuto, téi v rozsahu jednotlivYCh objekt schopnich samostatného uiivéni. Veékeré.
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pfedémi a pfevzeti budou provédéna v rozsahu a zpsobem stanOVenym platnymi pfedpisy a

touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit pfedloieni ve§kerych atest, zprév a protokol o zkouékéch

stanovenych platnf/rni pfedpisy a kompletni projektovou dokumentaci skuteéného provedeni se

zakreslenirn zrnén podle skuteéného stavu pr_ovedenj?ch praci.

Déle pfipravi tyto doklady:
- osvédéeni o zkouékéch pouiity'lch materidl

- stavebni denik
- proh1é§eni o shodé na stanovené virobky

- doldady o za§koleni obsIuhy technologickych zafizeni

- provozni pokyny dodany'ch technologickych zah'zeni

- doklady o vykonanjch zkouékéch technologicky'rch zaf‘izeni

Ke kontrole praci, materiél a konstrukci, které budou v daliim prbéhu praci Zakxyty, vyzvc

zhotovitel objednatele 3 pracovm dny pfed jejich zakIytim zépisem do stavebniho deniku. Pokud
l

se objednatel na vyzvu nedostavi, je zhotovitel oprévnén provést zakrytl bezjeho éasti.

K pfevzeti dokonéeného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné alespo 14 dn pfed

zahéjenim pfedévaciho fizeni.

O pfedéni a pfevzeti dila sestavi smluvni strany "protokol o pfeda’mi a pfevzeti", kter)? bude

obsahovat vedle zékladnich techniclq’lch daji’l zejména zhodnoceni kvality provedenych praci,

soupis ppadnjrch vad a nedodélk, bude-li s nimi dilo pfevzato, a dohodu o terminech

odsmméni vad a ncdodélk.

Dnem podpisu protokolu o pfedz'mi a pfevzeti dila zaéiné béiet zz'u’uéni lhta.

Odmitne-li objednatel dilo pievzit, sepiSe se 0 tom zdpis, v némi smluvni strany uvedou své

:fnnnViska a ieiich zdvodnéni véetné névrhu na dal§i postup.

Objednatel neni oprévnén odmitnout pfevzeti dua pro zavmiy, jojlo‘m'. 9:373: jc W whvlpné

DI‘OICKlUVC dU‘ALuuuu'Lu-y: 1.; _-:t:~-r:kn1'mu H—mm’ nehn iestliie sém zpsobil, ie dilo nevyhovuje.
vtu

Anotovucnjc man PUvun.“ urn-H. T 'j ' ""‘ "" """" "MPH" n ktervcn vcum ucbu you...

mohl, a to bezodkladné po tom. c0 tyto vady zjistiI nebo zjistit mohI.

IO. Zhotovitel souhlasi s ph’padnfnn pfevodem prév objednatele z odpovédnosti 2a vad) no

provozovatele (uiivatele) dokonéeného dila.
IX.

ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovidé 2a to, ie pfedmét této smlouvy je zhotoveny podIe podminek smIouvy, a 726

p0 dobu zéruéni doby bude dilo mit vlastnosti dohodnuté v této smIouvé a vlastnosti stanovené

prévnimi pfedpisy, technickjrmi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé.

Zairuéni doba na diIo je 48 mésic ode dne pfedz’mi celého dila. (Dilem so rozumi ve§keré

provedené préce a dodévky bez ohledu na zaruéni doby poskytované jejich vyrobci.

Zhotovitel neodpovidé za vady vzniklé v dsledku neodbomého zésahu, neodbomého uiivéni ze

strany objednatele (uiivatele) a zésahem tfetich osob.

Reklamace vad je uplatnéna VCas, pokud ji objednatel uplatni pisemné nejpozdéji do uplynuti

zérlIéni doby.
Za ékodu vzniklou poruenim povinnosti dle odst. l zhotovitel neodpovidé jen v pfipadé, ie

prokéie, ie §koda byla zpsobena okolnostmi vyluéujicimi jeho odpovédnost.

V p'padé, 2e zhotovitel z jakéhokoliv dvodu nedokonéi dilo, pak zémka 2a jakost plati na

dodévky a préce provedené do doby ukonéeni praci.

Smluvni strany so dohodly, ie V piipadé vzniku vad dila, je objednatel povinen bezodkladné p0

jejich zji§téni, pisemnou formou a existenci téchto vad zhotoviteli oznémit, pfiéemi zhotovitel je



povinen pisemné oznémené tedy reklamované vady dfla bezplatné odstranit, adud 0d uplatnéni pisemné vyzvy - reklamace objednatelem.
x

SMLUVNiPOKUTYJANAHRADASKODY
. Za prodlem' s pfeda'mfm dokonéeného dila 6i jeho éésti zaplati zhotovitel smluvm' poku2.500,- Ké’ za kaidy zapoéaty den prodIeni. ' '
. Za prodleni' s odstraném’m ppadnych drobnych 1rad a nedodélk, bude-li s nimi dilo éi jehpfedéno a pfevzato, zaplati zhotovitel smluvm' pokutu ve vy§i 2.000,- Ké za kaz'dy den prodI'2a kaidou vadu a nedodélek.
. Za nedodrieni Ihty stanovené pro pfevzeti staveni§té uvedené vél. III. odst. 1 je povinelzhotovitel zaplatit objednateli smluvm' pokutu ve v 1.000,- Ké za kaidy den prodlem'.. Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30 - ti kalendéf‘m’ch dn od doruéeni pisemmreklamace, nebo vjiném dohodnutém terminu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvnpokutu ve viéi 1.500,- K5 za kaidou vadu a den prodleni. V pf'fpadé prodlem' zhotovitele .-odstraném'm rekiamovanjrch vad dIe pfedchoziho odstavce, mé objednatel vedlc vyétovénsmluvni pokuty prévo povéfit tl'mto tfeti osobu na néklady zhotovitele, a to v ppadé, e zhotoviteneodstram' vady ani p0 opétovné pisemné vizvé se stanovenfm dodateéné lhty pro odstranéru' vad.. Za prodlem' objednavatele s platbami (11:: 61. IV odst. I a 2, zaplati zhotoviteli smluvm’ pokutu vevyéi 0,05 % z dohodnuté ceny za kaidy den prodlem’

. Smluvm' strany vyclnvné sjeinévajf, is cb‘cdnatcl j; upna'vuéu smiuvm' pokutu, pnpadné vzniklounzihradu §kody, na které mu v dsledku poru§eni zaivazku zhotovitele vznikl prévni nérok, zapoéisido kterékoliv hrady. kleré pffsluéi zhotoviteli dlc pffslu§n§1ch ustanovcni smlouvy.
. Smluvm’ pokuta sjednané dle 61. X. je splatné do 15 - ti kalendéfm’ch dn 0d okamiiku kaidéhn:.-.A..-+1:-.1L-,-....-... . H... ' u. “5.“; mimwuu' apcchhxuvancno v (:1. )1 teto smlouvy, a to na éet objednatele.

‘7'
4n-

tumuULAunuAnaLhUNAIELNEPREKAZKY
Smluvm' strany sc osvobozuji 0d odpovédnosti za éésteéné nebo dplné nesplném’ smluvm'chzévazk, jestliie se stala mimofédné nepfedvidatelné a nepfekonatelné pfekéika vzniklé nezévislenajejich vli.
Za mimofédné nepfedvidatelné a nepfekonatelné pf'ekziiky se poklédaji pfekéiky, které vznikly p0uzavfeni této smlouvy o dilo v dsledku stranami nepfedvidanych a nepfekonatelnych udélosti,mimofédne’ a neodvratitelné povahy a maji bezprostfedni vliv na plnéni pfedmétu této smlouvy,jednzi se pfedeim o iivelné pohromy, véleéné udélosti ph'padné opatfem' pslu§nych sprévnl'chorgén na zemi CR.

Nastanou-li mimofédné a nepfekonatelné pfekziiky dle 61. XI. odst. 2. této smlouvy, prodluZuje sedoba plném’ o dobu, p0 kterou budou mimof'édné a nepfekonatelné pfekéiky psobit.
ML

ODSTOUPENiOD SMLOUVY
Préce zhotovitele, které vykazuji jii v prbéhu provzidénl' nedostatky nebo jsou provédény vrozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnjzm plnénim. Pokud zhotovitelve lhté, dohodnuté s objednatelem, takto zjiéténé nedostatky neodstram’, mie objednatel 0dsmlouvy odstoupit. Vzniknc-li z téchto dvod objednateli §koda, je zhotovitel pn‘lkaznévyéfslenou §kodu povinen uhradit.
Jestliie objednatel v prbéhu plnéni piedmétu smlouvy zjisti, ie dochézi k prodlem' se zahzijem'mnebo provédénim praci oproti harmonogramu z dvod na strané zhotovitele, nebo 2e na stavbénejsou potfebné kapacity stroj, materiél 6i pracovnfk, éi do§lo ze strany zhotovitelek poru§eni ustanovenl' (’51. II odst. 3 smlouvy, stanovn' zhotoviteli lhtu, do kdy mé nedostatky
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Stejnopis 6.: 1

odstranit. V ppadé, ie zhotovitel neodstram' nedostatky ve stanovené Ihté, mie objednatel 0d

smIouvy odstoupit. Objednatel ma prévo 0d smlouvy odstoupit i vpfipadé, 2e k poru§eni

ustanoveni 61. II odst. 3 smIouvy zhotovitelem do§Io opakované. Skodu, které objednateli z

téchto dvod vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

Pokud zhotovitel nesplni povinnost uvedenou v 61. XII. odst. l a odst. 2 je objednatel oprévnén

od smlouvy odstoupit (s éinky EX NUNC), toto odstoupeni vyiaduje pisemnou formu a bude

zhotoviteli doruéeno.
Pokud zhotovitel nesplni povinnost uvedenou v 61. VIII. odst. 2 a odst. 3, vyzve objednatel

zhotovitele ke splnéni této povinnosti pisemné, pokud zhotovitel tuto povinnost nespIni nejdéle

do 5 pracovnich dn, je objednateI oprévnén od smIouvy odstoupit (s éinky EX NUNC), toto

odstoupeni vyiaduje pisemnou forrnu a bude zhotoviteli doméeno.

Bude-Ii zhotovitel nucen 2. dvod na strané objednateIe pferuit prce na dobu deI§i jak pét

mésic, mie 0d smlouvy odstoupit, nebude-Ii dohodnuto jinak.

Kaidé 2e sqvnich stranje oprévnéna pisemné odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek druhé srnIuvni strany byI prohlééen konkurs nebo povoIeno vyrovnémi,

b) névrh na prohIééem’ konkursu byI zamitnut pro nedostatek majetku druhé smluvni strany,

c) druhé sqvni strana vstoupi do likvidace,
d) nastane vy§§i moc uvedené v éle'mku smlouvy, kdy dojde k okoInostern, které nemohou

smluvni strany oivnit a které zceIa a na dobu deI§i nei 90 dn znemoini nékteré ze

sqvm’ch stran pInit své zévazky ze smIouvy.

aik nékteré ze skuteénosti uvedenych v odstavci 6 je kaidé sqvm' strana povinna oznémit

druhé smluvni strané. Pro upIatnéni préva na odstoupeni od smlouvy vsak ncni rudludujiui,

jaky'm zpsobem se oprévnéné smluvm' strana dozvédéla o vzniku skuteénosti opravujicich k

odstoupeni od smIouvy.
pu1__;g 5:13:33: 3;! Tummy nhjpdnatel 7 dvnclfl uvedem'lch v odstavci l a 2 nebo nékteré 2e

smluvnich stran z dvod uvedenich v odstavci 6, sqvni strany sepiéi protokol o stavu

nmveaem 011a Kc um udmuupud m1 and”... J, t;:.:‘.:‘.::'. 22:12" “I‘M‘Ww 'Iiénn munis

ve§kerych usKutecnenycn pram a uuuavm m, uAu yummy“; u; ”“1“. . '" ' ' W“

smluvni strany uvedou nanéni hodnotu dosud provedeného dila. V ppadé, 26 se smluvni strany

na nanéni hodnoté diIa neshodnou, nechaji vypracovat p'sluénj' znalecky posudek soudnirn

znalcem. SrnIuvni strany je zavazuji pfijmout tento posudek jako koneénjr ke stanoveni nanéni

hodnoty diIa. K uréeni znalce, jakoi i k hradé ceny za zpracovz’mi posudku je psluény

objednatel.
Vzéjemné pohIedévky smluvnich stran vznildé ke dni odstoupeni od smIouvy podIe odstavc I,

2 a 4 se vypofédaji vzéjemnym zépoétem, péemi tento zépoéet provede objednateI.

Za den odstoupem' od smlouvy se povaiuje den, kdy bo pisemné oznémeni o odstoupeni

oprévnéné sqvni strany doruéeno druhé smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou

dotéena préva sqvm'ch stran na hradu splatné sqvm' pokuty a na néhradu ékody.

V ppadé odstoupeni od smIouvy jednou ze sqvnich stran, bude k datu éinnosti odstoupem'

vyhotoven protokol o piedéni a pfevzeti nedokonéeného diIa, kter)? popiée stav nedokonéeného

dila a vzéjemné néroky smluvm'ch stran.

Do doby vyéisleni oprévnénych nérok smluvm'ch stran a do doby dohody o vzéjemném -

vyrovnéni téchto nérok, je objednateI oprz'wnén zadriet ve§keré fakturované a splatné pIatby

zhotoviteIi.
V daléim se v ppadé odstoupeni od smlouvy postupuje dIe pslunich ustanoveni obchodm'ho

zékoniku.
Odstoupeni od této smIouvyje vidy s éinky EX NUNC. (tedy od okamiiku zz'miku smlouvy)



l2.

xm.
OSTATNi UJEDNANI’. Vlastm’kem stavby je od poéétku objednatel, a to 0d samého poéétku. Objednat -

Smluvnf strany se dohodly na tom, 2e izidné ze sqvm’ch stran nPnf nyrmig. Puatuupll. prava a
ZEiVHZkv z tétn smlnmry gtz’ wuLC, 'ucz vysmvného pfsemného souhlasu druhé smluvm’ stranv.
Zhotovitel je povinen vést étovénf n <fnvk5 "2:13;“;“5, uddcwne 0d nqn‘lw 3"" " "'

I ’ ‘

_ 1.-.’ .Al

.2“... “J..- puvmcn umcnit "9 75mm" =3 ' ,' _ LJ-...mMu pxuveaeni auditu realizace této stavby.

Zadavatel Je povinen zaslat vyrozumém' o provedem' auditu zhotoviteli nejpozdéji IO dn pfed
zahéjem'm auditu.

. Zhotovitel je povinen se vyjédrit k obeené zprzivé auditora nejpozdép do 5- ti dn ode dnejejl'ho
obdrienf. Vyjédf-em' ke Zprévé auditora bude zhotovitelem pfedéno oproti podpisu zéstupce
zadavatele ve vécech smluvnich. V ph'padé, 2e se zhotovitel v daném termmu ke zprévé auditora

- ve vécech smluvnfch a technickjch:- ve vécech technicch:
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a: Stejnopis 6.: l

Ve vécech souvisejicich s plném’m podle této smlouvy je za zhotovitele oprévnén jednat:

— ve vécech smluvm’ch a technickych:
— ve vécech technickych:

XIV.

ZAVEREéNA USTANOVENi
1. §mlouvou neupravené vztahy se fidi obecné platnymi prévnimi pfedpisy platnymi na L'lzemi

Ceské republiky.
2. Ménit nebo doplovat text této smlouvy je moiné jen formou pisemnych, oboustranné

odsouhlasenych dodatlc.
3. Tuto smlouvu lze ukonéit dohodou smluvm'ch stran. Pfi ukonéeni smlouvy jsou smluvm' strany

povinny vzéjemné vypofédat své zévazky, zejména si vrétit véci pf’edané k provedem' dila,

vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a uhradit vekere’ splatné

penéiité zévazky podlc smlouvy; zénikem smlouvy rovnéi nezanikaji préva na jiz vzniklé

(splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

4. Jednotlivé ustanoveni smlouvy jsou oddélitelné v tom smyslu, is neplatnost nékterého z nich

nepsobi neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v dsledku zmény prévni pravy nékteré

ustanoveni smlouvy dostalo do rozporu s éeskym prévnim fédem (déle jen "kolizni ustanoveni")

a pfedmétny rozpor by psobil ncplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovéna, jako

by kolizni ustanoveni nikdy neobsahovala a vztah smiuvnich stran Sc bud: v lélu zécitosti fidit

obecné zévaznymi prévnimi pfedpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového

ustanoveni, jei by nahradilo kolizni ustanoveni

q luvm' ctr-any vy’rslnvné siednévaii. e uvefeinéni této smlouvy v registm smluv dle zékona é.

IMO/2015., o zvléétni éinnosti nékterych smluv, uvefejovéni téchto smluv a o l'enII'u smluv

“£1t 0 “glam; amlu'.) mjiqti Dm déti :1 mlde-‘r: Pmba 10 — Tim UM Pnd Straénickou vinici

43/01.).

6. Smlouvaje vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originélu. z nichi dva obdrii objednatel

a jeden zhotovitel.
7. Smlouva, jakoz i ppadné dodatky, nabyvaji platnosti a éinnosti dnem podpisu oprévnénymi

zéstupci smluvnich stran.
8. Smluvni strany prohla§uji, e se 3 obsahem této smlouvy véetné jejich pfiloh fédné seznémily,

s jejim obsahem souhlasi, a 2e smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, (3i za nevyhodnych

podminek. Na dkaz pfipojuji své podpisy.

Pfilohy: 6. l. Specifikace dila a kalkulace ceny (ocenény vykaz vymér)

6. 2. Harmonogram praci

V Praze dne: wig/f/Zy/g V Praze dne: [fitép/Qy

-

..

Roman Urbanec Ing. Martin Riha

feditel DDM Praha 10 — Dm UM jednatel spoleénosti
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