Rada města Brna
Z8/38. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 17.5.2022

32. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora na realizovanou zelenou střechu
na budově bývalé kotelny, návrh rozpočtového opatření
Anotace
Z finančních prostředků alokovaných na dotační program na podporu vytváření zelených střech na
území města Brna, bude zaslán MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora transfer na podporu realizované
zelené střechy o rozloze 159 m2 na budově bývalé kotelny bez čísle popisného stojící na pozemku p.č.
4417/2 v Brně, v katastrálním území Řečkovice. Celkové náklady na rekonstrukci střechy byly v částce
494.469 Kč přičemž požadovaný příspěvek z rozpočtu statutárního města Brna a z rozpočtu Odboru
životního prostředí MMB na základě žádosti o příspěvek podané ze strany MČ Brno - Řečkovice a Mokrá
Hora činí 222.600 Kč.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

- poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora na
realizovanou zelenou střechu na budově bývalé kotelny stojící na pozemku p.č.
4417/2 v Brně, v katastrálním území Řečkovice, v celkové výši 222.600 Kč z
rozpočtu města Brna s termínem vyúčtování do 31. 7. 2022;
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, z důvodu
poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora na
realizovanou zelenou střechu na budově bývalé kotelny stojící na pozemku p.č.
4417/2 v Brně, v katastrálním území Řečkovice;

Stanoviska
Rada města Brna předkládaný materiál projednala na schůzi R8/213 dne 6. 4. 2022. Schváleno
jednomyslně 11 členy.
Materiál bude projednán na schůzi FV konané dne 11. 5. 2022
Podpis zpracovatele pro archivaci

Sestava vytvořena 27.4.2022 v 07:17
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Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček
vedoucí odboru - Odbor životního prostředí
25.4.2022 v 14:23
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
25.4.2022 v 12:48
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Důvodová zpráva
Odbor životního prostředí MMB předkládá Zastupitelstvu města Brna návrh rozpočtového
opatření v rámci ORG 300199 Investiční transfery OŽP – vytváření zelených střech.
Na základě výzvy Odboru životního prostředí MMB směrem k městským částem, oznámila MČ
Brno – Řečkovice a Mokrá Hora realizaci zelené střechy na budově v těsné blízkosti
stávajícího objektu Mateřské školky Měřičkova. Tato budova bývala kotelnou a nachází se na
pozemku s parcelním číslem 4417/2 v Brně, katastrální území Řečkovice. Budova bude nově
využita pro novou třídu stávající mateřské školky s celodenním provozem pro nejmenší děti a
dále jako prostor pro pohybové aktivity dětí všech tříd.
V současnosti předložila zmíněná MČ žádost o příspěvek na tuto realizaci spolu s uzavřenou
smlouvou o dílo, zákresem realizované zelené střechy a položkovým rozpočtem. Projekt byl
dokončen 20. 3. 2022. S ohledem na dostatek alokovaných financí na vytváření zelených
střech a rovněž vzhledem k pozitivnímu přínosu této realizace do plánů města Brna na
zvyšování ploch zeleně ve vztahu k adaptačním opatřením reagujícím na změny klimatu,
shledává Odbor životního prostředí výše uvedený transfer finančních prostředků jako vhodný
a předkládá tento materiál voleným orgánům k posouzení.

pro

pro

Suchý

pro

Mgr.

Ing.
Kratochvíl

pro

RNDr.
Chvátal

pro

Ing. Grund

pro

Ing. Fišer

Oliva
pro

Róbert
Čuma

pro

JUDr.

Koláčný

Bc.

Hladík
pro

JUDr.
Kerndl

pro

Mgr.

JUDr.
Vaňková

Materiál byl projednán na R 8/213 dne 6. 4. 2022, kde byl schválen jednomyslně 11 členy.
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rný mý sto Brno
StatutÆ
st Brno Rečkovice a MokrÆHora
Mý stskÆčÆ
-

Odbor sprÆvy majetku
mý stý 11, 621 OO Brno
Palackého nÆ
tel.: 541421711, e-mail:sekr@reckovice.brno.cz

StatutÆ
rný mý sto Brno
MagistrÆ
t mý sta Brna
l
Mgr. Martin Koý ýÆ
Vedoucý oddý lený
Oddý lený motivačných programů
SumavskÆ35
601 67 Brno
Vyřizuje Ing. Eva TrnkovÆ
tel.: 541421741, 774866027
e-mail: etrnkova@reckovice.brno.cz

V Brný
23. 3. 2022

dost o přýspý vek na projekt zelenéstřechy
Vý c: ý Æ
VÆýený pane vedoucý,
mý stskÆčÆst Brno-ý ečkovice a MokrÆHora se na VÆs obracý s ý Ædostý o poskytnutý œčelového přýspý vku na
realizaci zelenéstřechy na objektu bý valékotelny bez čýsla popisného, který se nachÆzý na pozemku s parcelným
čýslem 4417/2 v Brný , v katastrÆlným œzemý Rečkovice v tý sné blýzkosti stÆvajýcýho objektu Mateřské ý kolky
Mý řičkova na pozemku s p.č. 4417/l s vlastným nezastavý ný m prostorem pro venkovný pobyt dý tý s hernými
prvky na pozemku s p.č. 4417/14.

JednÆse o stavebný œpravy stÆvajýcýho objektu bý valé kotelny, jeho nÆstavbu a přýstavbu s plochou střechou.
Objekt bude nový vyuý it pro novou třýdu stÆvajýcý mateřské ý kolky s celodenným provozem pro nejmladý ý dý ti
a dÆle jako prostor pro pohybovéaktivity dý tý vý ech třýd.
Realizace byla zahÆjena 12. 7. 2022 a dle uzavřenésmlouvy a dodatku byla dokončena 20. 3. 2022.
Vzhledem k tornu, ý e v současnédobý je výce neý aktuÆlný trend zadrý ovÆný vody v krajiný , rozhodla se mý stskÆ
čÆst Brno-Rečkovice a MokrÆHora opatřit tuto střechu extenzivný vegetačný střechou s rozchodnýkový mi
rohoý emi na půdorysnéploý e 159,0 m2 (plocha zelený ).
Na zÆkladý vý ý e uvedeného si VÆs dovolujeme poý Ædat o poskytnutý œčelového přýspý vku ve vý ý i 222 600,- Kč
(159,0 m2 x 1 400,- Kč) na realizaci extenzivný zelené střechy v souladu s přiloý enou smlouvou o dýlo
uzavřenou dne 28. 6. 2021 se zhotovitelem, společnostý FRAMA, spol. s r. o., Ziý kova 995/17a, Veveřý, 602 00
Brno, ICO 44961219.
S podý kovÆný a přÆným hezkého dne

Mgr. Bc. Marek Viskot
starosta M¨ Brno-Rečkovice a MokrÆHora
rný mý sto Brno
StatutÆ

Přýlohy:
kopie smlouvy o dýlo
vý kres střechy
poloý kový soupis pracý a dodÆvek střechy
-

MestskÆčÆst 8rnoRC¨ kQyýCfl a MokrÆHora
Starosta
Palackého nÆm. 11, 621 00 Brno

-

-
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Vý LETY NA STý ECHU POMoCI PEVNý CH PROVOZNÍCH ý EBý ÍKý BUDOU ZABEZPE¨ ENY OLE ¨ SN 743282 OCHRANNý M Z` BRADLÍM, POP
ilNý M ZPý SOBEM, KTERý ý ¨ ELNý ZAMEZÍ PADU OSOB Z Vý ý KY A OO HLOUBKY A KTERý NENÍ Sou¨ ` sll TOHOTO PRO,FK11J.
HRANA Vý STUPNÍ ý ROVNý ý EBý ÍKU A Pý ÍSTUPOV` PLOý 1NA MUSÍ Bý T PO OBOU STRAN` CH OPATý ENY OCHRANNý M Z` BRADLÍM
PRODLOUý ENý M IX) VZD` LENOSTi 1500 mm OD NEZABEZPE¨ ENý HRANY DO PLOCHY STý ECHY, NEBO PODý L P` DOVý HRANY TAK, ABY DO
\rLD` LENOSI1 1500 mm OD PEVNý HO ý EBý ÍKU BYL VYLOU¨ EN P` D.

Pý I MONT` ý I KAý Dý BOD POPSAT ¨ ÍSLEM (NAPý . NA Z` KLADNý ) PODLE DOKUMENTACE A Pý ED ZAKRYT1M VNSTVAMI FOTOGRAFICKY
ZDOKUMENTOVAT UKOTVENI!

Z` CHYTNý SYSTý M F MOý Ný POPRVý POUý IT Aý PO ý SPý ý Ný M PROVEDENI REViZE SYSTý MU A POIJý IVAT ý(J SMý (A TUDÍý
VSTUPOVAT DO NEBEZPE¨ Ný HO OKRA«E) POUZE NAII2ITý POU¨ ENý OSOBY S VHODNý M VYBAVENÍM.
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SEPARA¨ NÍ A OCHRANN` VRSTVA
HYDROIZOLA¨ NÍ VRSTVA syntetidÆstřetni hydroizolačrri fý lie
z pruý ného polyolefinu TPOIFPO pro přitýý eni
např. MAPEPLAN T B
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-
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Ing. arch. Silvie ROMANOVA

I

ZODPOVý DNý PROJEKTANT:
lng.arch. Josef KOBZÍK

61600 BRNO, tel.: 543 330 072

CELKOV` PLOCHA STý ECHY:
178,5 m2
PLOCHA ZELENý :
159,0 m2
KA¨ ÍRKOVý NASYP
29,0 m2
PROCENTO OZELENý NÍ STý ECHY: 84,3 %

70/65/2000 mm. Dý LKA 72 rn, 36 ks

N` ZEV Vý KRESU:

STý ECHA -N` VRH

0.1.1 ARCHITEKTONICKQSTAVEBNÍ ý Eý ENI

PROFESE:

S001

STAVEBNÍ OBJEKT:

DATUM:

STUPEý :

web

ma8

2m

S T U D I O

5m

PARý :

Mý ý ÍTKO

10

¨ ÍSLO Vý KRESU:

1:100

202002

0812020

SPOLE¨ Ný POVOLENÍ

DOKUMENTACE PRO

info@rgbstudiocz
www.rgbstuclo.cz

RenneskÆt1787I1a
63900 BRNO
provozovna: MkrskÆ92118
ela 00 BRNO
tel
+420 543 330 072

R G B

lm

¨ ÍSLO ZAK` ZKY:

O

H

Pý ED ZAPO¨ ET1M PROV` Dý NÍ VEGETA¨ NÍHO SOUVRSTVÍ BUDE PROVEDENA ý ` DN` I1tI)ROtZOLACE
STý ECHY
NA STý Eý E BUDE POUý ITA Hýfl)ROIZOIACE S ODOLNOSTÍ PROTI PRORý ST` NÍ KOý ÍNKý (ATEST
FLL)
STý Eý NÍ YPUS1T BUDOU OPATý ENY KRYCÍ ý ACHTOU PRO ZELENý STý ECHY S PLASTOVOU KRYCÍ
Mý Íý KOU (300x300vl3O mm)
NA ROZHRANÍ SKLADBY KA¨ ÍRKU A, ZELENý STý ECHY BUDOU POUý ITY KA¨ ÍRKOVý uý TY

ý

ADAPTACE BUDOVY Bý VALý KOTELNY
Pý I ULICI Mý ý I¨ KOVA 46 NA PROSTORY Mý

N` ZEV ZAK` ZKY:

50-190 iran

4 mm

160 nm

80 mm

1,8 mm

30 mm
60 mm
20 mm
5 mm

KA¨ ÍREK PRANý 16/32 mm
KRYCÍ ý ACHTA PRO ZELENý STý ECHY, TW ERSý GSý 311 / 2ks
U KOTVICÍ BOD Z` CHYTNý HO SYSTý MU, NAPý . TOPSAVE TSLý 700ý BSR1Oý A,
délko 700 mm / 7 ks

[j EXTENZÍVNÍ ZELEN` STý ECHA

LEGENDA MATERI` Lý :

-

MONOIJT1CKA SIUKATOVA VRSTVA
(BETON VE SP` DU)
NOSN` K-CE DUTINOVý Pý EDPJATý PANELY SPIROLL
OMÍTKA

např. GLASTEK Al 40 Mineral

PAROZ` BRANA asfaltový pÆse AI vloý kou

INVESTOR: StatutÆrný mý sto Brno, Mý stskÆ¨ Æst Bmo-ý e¨ kovlce, Palackého nÆm. 77/11, 621 OO Brno

Ing. arch. Silvie ROMANOVA

-

DEKPERIMETER SD 150 (A = 0035 WIm.K)
TEPELNý IZOLA¨ NÍ DESKY ze stabilizovaného pý nového
polystyrenu EPS 150 S (A = 0035 WIm.K)

POZN` MKA:

1w

ROZCHODNÍKOV` ROHOý Topmat 515

EXTENZÍVNÍ SUBSTR` T
HYBRIDNÍ DESKA EnviBoard 20

SEPARA¨ NÍ VRSTVA sklovlÆknitÆnetkanÆtextilie
HMOTNOST SKLADBY V NASYCENý M STAVU = 114 kglm2
-

-

-

-

-

-

-

R1, R2 SKLADBA STý ECHY
EXTENZÍVNÍ ZELENA STý ECHA

GENER` LNÍ PROJEKTANT: ROB STUDIO sýro., MInskÆ921/la,
VEDOUCÍ PROJEKTU (HIPI:
I VYPRACOVALI:

4?!

=

100

ý

ý VZD` LENOST FAS` DY KOTELNY A FAS` DY Mý 2020 mm
ý VZD` LENOST SOKLU KOTELNY A SOKLU FAS` DY uý 2080 mm

POZN.:

..:.ý5671:

SPOJOVACÍ LANO Mus) Bý T Vý DY ZKR` CENO NA CO NEJKRATý Í MOý NOU Dý LKU! SOU¨ ASNý Vý AK [H0 Dý LKA NIKDY NESMÍ UMOý NIT
VOLNý PAD DELý Í NEý 1500 mm NEBO N` RAZ NA NÍý E POLOý ENOU Pý EK` ý KU.

KOTYICÍ BODY Z` CHYTNý HO SYSTý MU 8U00(J KOTVENY POMOCI CHEMICKý KOTVY, V Pý ÍPADý DUTINOVý CH PANELý BUDOU NM4C
Pouý irv SÍý OVANý HMOý DINKY.

Z` CHYTNý SYSTý M:

1

L

ýJ

0BKT STAVAJcI Mý Mý ý IĎ (OVA
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Poloý kový soupis

713

ZpracovÆ
no

-

-

lzolacetepelný

16,15*10.50

a.s.

Odstraný ni tepelnéizolace z desek, lamel, rohoý i, pÆsů a foukanéizolace stropů a podhledů.
volný uloý ené, z desek z expandovaného polystyrenu, tlouý ýky do 100 mm
2,981029ý0,70ý1 ý20
Odstraný ný tepelnéizolace z desek, lamel, rohoý ý, pÆsů a foukanéizolace plochý ch střech,
piýlepenék podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tlouý ýky do 100 mm

programem BUlLDpower S, @ RTS,

200 713104311R00

199 713101111R00

Dýl:

198 998712202R00

231,3935*1,15

Igeotextliie skelnÆvlÆkna; funkce separačný; ploý nÆhmotnost 120 ghi2
23I,39351,15
Přesun hmotpro povlakové krytlnyvobektech vý ý ky přes 6do 12m
50 m vodorovný

I 19769366195R

-

-

-

I

-

-

Fý lie střeý ný hydrolzolačnl z pruý ného polyolefinu TPOIFPO tLl,8 mm, např. MAREPLAN T B

-

-

-

-

-

-

-

f 1961283

195 71201

-

Textilie na střechÆch do 10 podkladný, poloý eni bez dodÆvky textilie
vodorovnÆ: 15,8390,15+2,856,70
vytaý eni na atiku: (18,53+10,15)20,90
Extenztwiý zelenÆstřecha 178,50m2 D+M+doprava, popis skladby viz PD viz v.¨ .10
střecha
Skladba zelenéstřechy::
rozdiodnikovÆrohoý Topmat SIS U. 3Omm:
extenzivný substrÆt tli. OOmm:
hybridný deska EnvýBoard 20- ti. 2Omm:
separačný a ochrannÆwstva ti5mm:
kačýrek U. ccall0mm V ploý e 28,00m2 v¨ .dý liclch liý t:
ý achty pro zelenéstřechy 2ks:

194 712391171 RTl

KOB-062101

R:

a dodÆvek

NÆ
zev poloý ky

Adaptace budovy kotelny Mý řičkova 46 na prostory Mý

01

0:

pracf

P.č ¨ ýslo poloý ky

Adaptace budovy kotelny Mý řičkova 46 na prostory Mý

KOB-062

5:

Adaptace budovy kotelny Mý řičkova 46 na prostory Mý

m2

m2

m2

m2

kpi

m2

MJ

266,10253
266,10252
268,10253

1,00000
266,1

231,39350
17S76950
51,62400

Mnoý stvý

Cena! MJ

Cenik

6816,92 800-713

542.80 800-713

3a4651,O1.

19 174,07 800-711

4 523,74SPCM

88079,93

371 330,00

11 361.42 800-711

Celkem

I

StrÆnka 43 z 66

RTS21II

RTS 2111

RTS 2111

IRýTýS 2111

Vlastni

Vlastný

RTS 211 I

platnost

soustava

Cen.

Evidenčný čýslo Objednatele

Evidenčný čýslo Zhotovitele

13/2021

251/2021

SMLOUVA O DÍLO
StatutÆ
rný mý sto Brno
Sýdlem:

DominikÆ
nskénÆ
m. 196/1, 602 00 Brno

Zastoupený
ve vý cech smluvných:

Mgr. Bc. Markem Viskotem, starostou mý stské čÆsti Brno-ý ečkovice a
MokrÆHora

ve vý cech technický ch:

Ing. Evou Trnkovou

I¨ O:

44992785

DI¨ :

CZ44992785

Adresa pro doručovÆ
ný:

ý M¨

Bankovný spojený:

Komerčný banka a.s.

Brno-ý ečko vice a MokrÆHora, Palackého nÆ
m. 11, 621 00 Brno
čýslo œčtu:

(dÆ
le jen Objednatel)
a

Zhotovitel

FRAMA, spol. s r.o.
Sýdlem:

ý iý kova 995/17a, 602 00 Brno

Zastoupený

ý

ve vý cech smluvných:

Martinem Janoý kem

ve vý cech technický ch:

Ondřejem Janoý kem

i¨ o:

44961219

DI¨ :

CZ44961219

Bankovný spojený:

KB Brno

-

mý sto

jednatelem společnosti

ý

ý

jednatelem společnosti

čýslo œčtu

Zapsaný v Obchodným rejstřýku vedeném u Krajského soudu v Brný ,
oddýl C, vloý ka 4081

(dÆ
le jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zÆ
kona

č. 89/2012 Sb., občanského zÆkonýku, smlouvu o dýlo tohoto
zný ný:

ZadÆ
vacý dokumentace

-

OBCHODNÍ PODMÍNKY
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q
¨ lÆ
nek I. Předmý t smlouvy
1.1.

DOHODNUTý Pý EDMý T PLNý NÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj nÆ
klad a nebezpečý pro Objednatele stavbu
1.1.1.
S nÆ
zvem: ý Adaptace budovy bý valékotelny na novou třýduý podle:
Projektové dokumentace s nÆzvem ý Adaptace budovy bý valé kotelny při ulici
Mý řičkova 46 na prostory MSý , zpracovanÆRGB STUDIO s.r.o., zodp. projektantem Ing.
arch. Josef KOBZIK v 08/2020 pod zakÆzkový m čýslem 2020_02. ProjektovÆ
dokumentace je pro œčely této smlouvy dÆle označena jako PROJEKT. PROJEKT byl
předÆ
n Zhotoviteli před uzavřeným této smlouvy. Projekt obsahuje soupis pracý
zpracovaný projektantem a ocený ný Zhotovitelem (dÆle pro œčely této smlouvy rovný ý
jen ROZPOCET);
pravomocného společnépovolený ke stavbý Hřiý tý při Zý HorÆcké nÆmý stý, Brno
vný moci
Rečko vice č.j. MCBRMH/005238/20/21 00/KUJI ze dne 22.6.2020 v prÆ
23.7.2020 (dÆle pro œčely této smlouvy rovný ý jen POVOLENI).
-

1.1.2.

no PROJEKTEM, podmýnkami POVOLENÍ a ROZPO¨ TEM a zahrnuje:
Dýlo je specifikovÆ
1.1.1.1. Provedený stavby podle PROJEKTU a podle podmýnek společného povolený.
1.1.1.2. ZpracovÆný dÆle uvedenéprojektovédokumentace:
Dodavatelsképrojektové dokumentace v rozsahu nezbytný nutném pro realizaci
dýla, jejý projednÆný, odsouhlasený a schvÆlený projektantem a Objednatelem.
Dokumentace skutečného provedený stavby v rozsahu stanoveném vyhlÆýkou
čýslo 499/2006 Sb. a jejý předÆ
ný Objednateli ve 3 tiý tý ný ch vyhotovených
a v .1 datovém vyhotovený ve formÆtu PDF.
Dokumentace skutečného provedený stavby bude obsahovat zakreslený
skutečného stavu konstrukcý, instalacý a přýpojek na vný jý ý iný ený rskésýtý podle
stavu provedeného dýla. Tato dokumentace musý mýt takovou podrobnost
a vypovýdacý schopnost, aby umoý nila budoucýmu uý ivateli zjistit jednoznačný
povahu stavebných konstrukcý, polohu a trasy instalacý a průbý hy iný ený rský ch
sýtý vč. přýpojek, v přýpadý potřeby provÆ
dý ný přýpadný ch rekonstrukcý a oprav.
1.1.1.3. ZpracovÆný geodetického zamý řený dokončenéstavby odpový dný m geodetem vpodobý
vyhovujýcý pro vklad do katastru nemovitostý (geometrický plÆn potvrzený KU) a jejý
předÆ
ný Objednateli ve 4 tiý tý ný ch vyhotovených a v 1 datovém vyhotovený ve formÆtu
PDF.
1.1.1.4. Pro vedený souvisejýcých činnostý, pracýa dodÆvek specifikovaný ch v odstavci 1.1.2. tohoto
člÆnku.
vek:
sledujýcých souvisejýcých činnostý, pracý a dodÆ
Předmý t dýla dÆ
le tvořý provedený nÆ
ZdokumentovÆný stavebný technického stavu konstrukcý dotčený ch sousedných
nadzemných a podzemných objektů před zahÆjeným vý stavby a po dokončený vý stavby
zÆ
ný nepoý kozený tý chto konstrukcý vlivem vý stavby.
k prokÆ
)
PořizovÆný průbý ý né fotodokumentace postupu provÆdý ný stavby, kterou předÆ
Objednateli vjednom elektronickém vyhotovený ve formÆtu JPG nebo PDF na vhodném
datovém nosiči při zahÆ
jený předÆ
vÆ
ný dýla.
Zajiý tý ný vý kony funkce odpový dného geodeta po celou dobu realizace stavby.
)
Ový řený a vytyčený polohy stÆvajýcých podzemných iný ený rský ch sýtý a provede dopra vný iný ený rskéopatřený vč. dopravnýho značený před zahÆjeným pracý.
Provedený veý kerý ch předepsaný ch a sjednaný ch zkouý ek a vystavený dokladů o jejich
provedený; dÆle Zhotovitel doloý ý atesty, certifikÆty, prohlÆýený o shodý apod. Vý echny
tyto doklady předÆ Zhotovitel Objednateli ve 3 tiý tý ný ch vyhotovených a vjednom
elektronickém vyhotovený ve formÆtu PDF na vhodném datovém nosiči.
ý enýo shodý bude
Doklady o pro vedený předepsaný ch zkouý ek, atesty, certifikÆty, prohlÆ
Zhotovitel doklÆdat v průbý hu realizace dýla, a to vý dy k termýnu vystavený faktury.
Faktura za provedenéprÆ
ce nebude bez doloý ený tý chto dokladů uhrazena. Doklady bude
archivovat technický dozor stavebnýka stanovený ve člÆnku X. této smlouvy (dÆle jen
TDS), který provede jejich kompletaci před předÆným a převzetým dýla a kolaudacý.
Provedený individuÆlnýho vyzkouý ený prvků a zařýzený tvořýcých předmý t plný ný za œčelem
prokÆzÆný dosaý ený parametrů stanovený ch PROJEKTEM. Kaý dý prvek dýla bude
individuÆlný vyzkouý en po jeho zabudovÆný. O provedený individuÆlnýho vyzkouý ený
kaý dého prvku bude Zhotovitel vystavovat Protokoly o individuÆlný vyzkouý ený v českém
vat TDS průbý ý ný , při kaý dé fakturaci provedený ch
jazyce, které bude Zhotovitel předÆ
pracý ve 3 tiý tý ný ch vyhotovených a v jednom elektronickém vyhotovený ve formÆtu PDF
na vhodném datovém nosiči.
vaného
Provedený komplexnýho vyzkouý ený systémů a zařýzený tvořýcých předmý t předÆ
dýla (nebo jeho čÆsti) za œčelem prokÆ
zÆ
ný dosaý ený parametrů stanovený ch PROJEKTEM
vÆ
ný dýla (nebo jeho čÆsti). DÆle provedený vyhodnocený vý sledků
před zahÆjeným předÆ
komplexnýho vyzkouý ený a vyhotovený Protokolu o vý sledcých komplexnýho vyzkouý ený
v českém jazyce, který předÆZhotovitel TDS ve 3 tiý tý ný ch vyhotovených a v jednom
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elektronickém vyhotovený ve formÆ
tu PDF na vhodném datovém nosiči.
TDS bude provÆ
dý t kontrolu provÆ
dý ný komplexnýho vyzkouý ený po celou dobu jeho
průbý hu.
VypracovÆný manipulačných a provozných řÆ
dů pro bezvadnéprovozovÆ
ný dýla (nebo jeho
čÆ
sti) před zahÆ
jeným předÆ
vÆ
ný dýla (nebo jeho čÆ
sti), nÆ
vodů k obsluze, nÆ
vodů na
provoz a œdrý bu dýla (nebo jeho čÆ
sti) a dokumentaci œdrý by, vý e v českém jazyce, které
předÆTDS ve 3 tiý tý ný ch vyhotovených a v jednom elektronickém vyhotovený ve formÆ
tu
PDF na vhodném datovém nosiči.
NÆvod na provoz a œdrý bu dýla (nebo jeho čÆ
sti) bude zahrnovat manipulačný a provozný
řÆdy, nÆ
vody k obsluze a dokumentaci œdrý by dýla. V nÆ
vodu na provoz a œdrý bu dýla
budou uvedeny podmýnky Zhotovitele, při jejichý dodrý ený bude dýlo Objednatelem
sprÆ
vný uý ývÆno.
Vybavený stavby (nebo jejý předÆ
vanou čÆ
st) podle poý Æ
rný bezpečnostnýho řeý ený
stavby z PROJEKTU před zahÆ
jeným předÆ
vÆ
ný dýla (nebo jeho čÆsti).
V průbý hu provÆ
dý ný stavby předklÆ
dÆ
ný vzorků materiÆ
lů a vý robků určený ch pro
osazený či zabudovaný do stavby Objednateli a projektantovi (dÆ
le jen AD) k odsouhlasený
Zhotovitel.
V průbý hu provÆ
dý ný stavby koordinace veý kerý ch pracý a dodÆ
vek, kteréjsou součÆ
stý
dýla.
Provedený celkového œklidu stavby (nebo jejý předÆvanéčÆ
sti) před zahÆ
jeným předÆ
vÆ
ný
dýla (nebo jeho čÆsti).
Celkový œklid zahrnuje kompletný a œplné vyčiý tý ný stavby (nebo jejý předÆ
vané čÆ
sti),
staveniý tý (nebo jeho přýsluý né čÆ
sti) a okolý, a to v takovém rozsahu, který umoý ný
okamý ité uý ývÆ
ný bez provÆ
dý ný jakéhokoliv dalý ýho œklidu ze strany Objednatele.
SoučÆ
stý œklidu je i œklid okolných ploch a komunikacý, uvedený okolý stavby (nebo jejý
předÆ
vané čÆ
sti) do stavu podle PROJEKTU (pokud je okolý stavby PROJEKTEM řeý eno)
nebo do stavu před zahÆ
jeným realizace stavby (nebo jejý předÆvanéčÆ
sti) u okolý sta vby,
kterénený PROJEKTEM řeý eno.
Provedený zaý kolený obsluhy u vý ech čÆ
stý dýla, které budou obsluhovÆ
ny pracovnýky
Objednatele (budoucým uý ivatelem) před zahÆ
jeným předÆ
vÆ
ný dýla (nebo jeho čÆ
sti).
Objednatel na vyý Æ
dÆ
ný Zhotovitele stanový pýsemný jmenovitý seznam osob, kterémajý
bý t zaý koleny pro jednotlivé čÆ
sti dýla. Zhotovitel před předÆ
ným a převzetým provede
zaý kolený tý chto osob a to tak, ý e je podrobný seznÆ
mý s podmýnkami provozu a œdrý by
jednotlivý ch čÆ
stý dýla a upozorný je na přýsluý nou čÆ
st nÆ
vodu na provoz a œdrý bu dýla.
O zaý kolený jednotlivý ch osob Objednatele vystavý Zhotovitel Protokoly o zaý kolený osob
v českém jazyce, kterépředÆTDS ve 3 tiý tý ný ch vyhotovených a vjednom elektronickém
vyhotovený ve formÆ
tu PDF na vhodném datovém nosiči při zahÆ
jeným předÆ
vÆ
ný dýla
(nebo jeho čÆ
sti).
Vý echny vý kony Zhotovitele uvedené v odstavcých 1.1.1.-l. 1.2. tohoto člÆnku budou provedeny
v rozsahu a podle:
PROJEKTU;
ROZPO¨ TU;
podmýnek POVOLENÍ;
ýÆ
dosti o œčast Zhotovitele ze dne 24.3.2021, předloý enéObjednateli Zhotovitelem jako
œčastnýkem zadÆ
vacýho řýzený v zadÆ
vacým řýzený (dÆ
le pro œčely této smlouvy rovný ý jen
ZADOST);
nabýdky Zhotovitele ze dne 28.5.2021, předloý ené Objednateli Zhotovitelem jako
œčastnýkem zadÆ
vacýho řýzený v zadÆ
vacým řýzený, na zÆ
kladý jehoý vý sledků byla
uzavřena tato smlouva o dýlo (dÆ
le pro œčely této smlouvy rovný ý jen NABIDKA);
zadÆ
vacý dokumentace (s vý jimkou vlastnýho textu této smlouvy), kterÆbyla podkladem
pro zpracovÆ
ný NABIDKY (dÆ
le pro œčely této smlouvy rovný ý jen ZADAVACI
DOKUMENTACE).
Uvedený PROJEKT a ROZPO¨ ETjsou nedýlnou součÆ
stý této smlouvy, přičemý předmý tem
plný ný Zhotovitele (dýlem) se pro œčely této smlouvy rozumý souhrn vý ech pracý, dodÆ
vek
a souvisejýcých sluý eb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, POVOLENI, NABIDKA,
ZADOST, ZADAVACI DOKUMENTACE a tato smlouva o dýlo včetný veý kerý ch pracý
a dodÆ
vek nezbytný ch pro kvalitný zhotovený dýla.

1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

Smluvný strany vý slovný stanovujý, ý e vý e, co je uvedeno v odstavcých 1.1.1.ý 1.1.3.
tohoto člÆ
nku tvořý předmý t dýla podle této smlouvy. DÆ
le bude pro œčely této smlouvy
takto specifikovaný předmý t dýla označovÆ
n rovný ý jen jako dýlo.
PROJEKT, ROZPO¨ ET a PO VOLENÍ jsou nedýlnou součÆ
stý této smlouvy jako jejý přýloha č. I.
Zhotovitel se zavazuje provést dýlo v kvalitý stanovené technický mi specifikacemi a uý ivatelský mi
standardy, kteréjsou součÆ
stý PROJEKTU.
Objednatel se zavazuje k převzetý dýla a k zaplacený ceny za dýlo za podmýnek dÆ
le v této smlouvý
uvedený ch.
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1.1.7.

1.2.

Vůle smluvných stran je vyjÆ
dřena v dÆ
le uvedený ch dokumentech a podkladech, které tvořý
nedýlnou součÆ
st smlouvy o dýlo, a to:
vlastný text této smlouvy o dýlo;
POVOLENÍ;
PROJEKT a ROZPO¨ ET;
;
ZAD` VACÍ DOKUMENTACE;
NABÍDKA;
ý ` DOST;
protokol o předÆ
ný a převzetý staveniý tý ;
protokol o předÆ
ný a převzetý kaý déz čÆ
stý dýla.
Jestliý e si vý ý e uvedené dokumenty, resp. podklady vzÆ
jemný odporujý, platý vý dy ten, který je
v pořadý uveden na mýstý předchÆ
zejýcým.

ZMý NY DÍLA
1.2.1.
Smluvný strany se mohou dohodnout jen na takový ch zmý nÆ
ch dýla, které nejsou podstatnou
zmý nou zÆ
vazku ze smlouvy na veřejnou zakÆ
kona č. 134/2016
zku ve smyslu ustanovený 222 zÆ
vÆ
ný veřejný ch zakÆ
zek, v platnézný ný (dÆ
Sb. o zadÆ
le jen ZVZ).
1.2.2.
Dohodnutézmý ny dýla musý vyhovovat ný kterému z ustanovený 222 odst. 4-7 ZVZ. Poý adavek
na zmý nu dýla můý e bý t uplatný n Objednatelem v přýpadý , ý e zmý nu dýla povaý uje za nutnou, či
œčelnou, nebo Zhotovitelem, v přýpadý , ý e Zhoto vitel při svéodbornéčinnosti při realizaci dýla zjistý,
ý e provedený zmý ny dýla je nezbytnék řÆ
dnému provedený či dokončený dýla z důvodů technický ch
nebo legislativných. Dohodnuté zmý ny dýla musý bý t řÆ
dný zdokladovÆ
ny a odůvodný ny ve
zmý novém listu podle přýlohy č. III. této smlouvy, který musý obsahovat cenovéœdaje a nÆ
roky na
zmý nu doby plný ný dýla a jeho přýlohu musý bý t ROZPOCETzmý ny. Při ocený ný zmý n bude Zhotovitel
postupovat podle či. IV. odst. 4.4. této smlouvy.
ý Æ
dné zmý ny dýla nebudou započaty ani provÆ
1.2.3.
dý ny bez předchozýho pýsemného pokynu
Objednatele, oprÆ
vný ného jednat ve vý cech smluvných a ý Æ
dný nÆ
rok ani poý adavek na zmý nu
ceny nebo termýnu nebude platný , nebude-li k ný mu takový to pýsemný pokyn předem vydÆn
a nebude-li současný tato zmý na smlouvy sjednÆ
na v souladu s touto smlouvou, tj. pýsemný m
dodatkem k této smlouvý .
1.2.4.
Evidence zmý n bude provÆ
dý na formou zmý nový ch listů v souladu s dohodou ojednotném postupu
při odsouhlasovÆ
ný zmý n, kterÆtvořý nedýlnou součÆ
st této smlouvy jako jejý přýloha III. Zmý nové
listy na Objednatelem schvÆ
lenézmý ny budou vý dy přýlohou uzavřeného dodatku k této smlouvý .
1.2.5.
Smluvný strany se zavazujý, ý e při řeý ený zmý n budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu
vnými předpisy upravujýcými zadÆ
vÆ
ný veřejný ch zakÆ
zek (předevý ým ZVZ).
s touto smlouvou a s prÆ
.

1.3.

FUNK¨ NÍ ZKOUý KY
Provedeným funkčných zkouý ek se rozumý vyzkouý ený provozuschopnosti dýla po dokončený vý ech
1.3.1.
stavebných i technologický ch součÆ
mci funkčných zkouý ek komplexný
stý dýla. Zhoto vitel provede v rÆ
vyzkouý ený vý ech systémů a zařýzený tvořýcých předmý t dýla.
Zhotovitel připravý dýlo k provedený funkčných zkouý ek ve lhůtý stanovenépodle této smlouvy. Před
1.3.2.
zahÆ
jeným funkčných zkouý ek předÆZhotovitel Objednateli a TDS pýsemný podmýnky, za který ch se
budou funkčný zkouý ky provÆ
dý t. O zahÆ
jený a ukončený funkčných zkouý ek bude mezi smluvnými
stranami sepsÆ
n protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnocený provedený ch funkčných
zkouý ek, které vypracuje Zhotovitel.
1.3.3.
Provedeným funkčných zkouý ek musý Zhotovitel prokÆ
zat provozuschopnost dýla a sprÆ
vnou funkci
vý ech prvků a systémů, kteréjsou součÆ
stý dýla. Vady dýla, které budou zjiý tý ny při provÆ
dý ný
funkčných zkouý ek je Zhotovitel povinen odstranit:
1.3.3.1. Vady brÆ
nýcý uý ývÆ
ný dýla do termýnu předÆ
ný a převzetý dýla.
1.3.3.2. Vady nebrÆ
nýcý uý ývÆ
ný dýla
do termýnu pro odstraný ný vad a nedodý lků sjednaném
v této smlouvý .
1.3.4.
Provedeným funkčných zkouý ek musý Zhotovitel prokÆ
zat řÆ
dnou funkci jednotlivý ch součÆ
stý dýla,
provést regulaci systémů pro potřeby provozu a prokÆ
zat provozuschopnost dýla a sprÆ
vnou funkci
vý ech prvků a systémů, kteréjsou součÆ
stý dýla.
1.3.5.
Funkčný zkouý ky tý ch prvků a zařýzený, které v dobý stanovenéodstavci 1.3.3. tohoto člÆnku nelze
provést (např. topnÆzkouý ka, zkouý ka funkce chlazený
v zÆ
vislosti na ročným obdobý) budou
provedeny dodatečný v obdobý vhodný ch klimatický ch podmýnek (dodatečné funkčný zkouý ky).
Rozsah tý chto dodatečný ch funkčných zkouý ek a termýny jejich provedený budou smluvnými
stranami dohodnuty pýsemný .
1.3.6.
Po dobu provÆ
dý ný funkčných zkouý ek i dodatečný ch funkčných zkouý ek bude činný realizačný tý m
Zhotovitele i Objednatele, který se bude schÆ
zet na pravidelný ch vý robných vý borech min. lX za
14 dnů a na nich bude průbý ý ný vyhodnocovat průbý h funkčných zkouý ek a dodatečný ch funkčných
zkouý ek a bude řeý it aktuÆ
lný potřeby s tým spojené.
ý

ý

ý

1.4.

N` VOD NA PROVOZ A ý DRý BU DÍLA
1.4.1.
Zhotovitel vypracuje a předÆ Objednateli k termýnu předÆ
ný a převzetý dýla NÆvod na provoz
sti
a œdrý bu dýla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobný popsÆ
ny pro jednotlivésoučÆ
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dýla (stavebný I technologické) podmýnky, kterémusý Objednatel dodrý et a činnosti a servisný œkony,
které musý Objednatel pravidelný v průbý hu provozovÆ
ný dýla provÆ
dý t tak, aby platila zÆ
ruka za
dýlo poskytovanÆZhotovitelem podle této smlouvy.
SoučÆ
stý NÆvodu na provoz a œdrý bu dýla budou zejména:
1.4.2.1. Dokumentace œdrý by, kterÆbude obsahovat:
seznam nutný ch a povinný ch servisných œkonů projednotlivésoučÆ
sti dýla vč. lhůt
dý ný;
jejich provÆ
předepsanérevize pro jednotlivésoučÆ
sti dýla vč. lhůtjejich obnovy;
)
plÆ
n preventivných prohlýdekjednotlivý ch součÆ
stý dýla.
1.4.2.2. Manipulačnýa pro vozný řÆ
dy.
1.4.2.3. NÆvody k obsluze vý ech zařýzený dodaný ch v rÆ
mci dýla.

1.5.

REALIZA¨ NÍ Tý M
1.5.1.
Realizačný tý m ustanovený touto smlouvou pro realizaci dýla tvořý:
1.5.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v přýloze č. IV. této smlouvy, přýpadný statutÆ
rný zÆ
stupci
nebo osoby uvedenév člÆnku L této smlouvy.
1.5.1.2. Osoby Objednatele uvedené v odstavci 10.2. člÆnku X. této smlouvy, a osoby uvedené
v přýloze č. III. člÆ
nek III., přýpadný statutÆ
rný zÆ
stupci uvedený v této smlouvý .
1.5.2.
Realizačný tý m se bude schÆ
zet a projednÆ
vat aktuÆ
lný otÆ
zky spojené s realizacý dýla na
pravidelný ch kontrolných dnech a vý robných vý borech v souladu s přýsluý ný mi ustanovenými této
smlouvy, a to od zahÆ
jený dýla do ukončený funkčných zkouý ek.

1.6.

ZVL` ý TNÍ PODMÍNKY
Zhotovitel souhlasý se zveřejný ným obsahu smlouvy nebo jejých čÆ
1.6.1.
kona č. 106/1 999 Sb.,
stý podle zÆ
o svobodném přýstupu k In formacým, ve zný ný pozdý jý ých předpisů. Zhotovitel si je dÆ
le vý dom
skutečnosti, ý e Objednatel, jako veřejný zada vatel je povinen podle ZVZ zveřejnit na svém profilu
zadavatele œplnézný ný této smlouvy vč. přýloh vý ech zmý n a dodatků, vý ý i skutečný uhrazenéceny
po ukončený platnosti této smlouvy nebo zveřejnit tuto smlouvu v souladu se zÆ
konem č. 340/2015
Sb. o zvlÆýtných podmýnkÆ
ch œčinnosti ný který ch smluv, uveřejý ovÆ
ný tý chto smluv a o registru
smluv (zÆkon o registru smluv). DÆle je Objednatel povinen zveřejnit nejpozdý ji do 3 mý sýců od
splný ný této smlouvy na profilu zadavatele vý ý i skutečný uhrazené ceny za plný ný této smlouvy.
Přesahuje-li doba plný ný této smlouvy 1 rok, uveřejný Objednatel nejpozdý ji do 31. března
řnýho roku cenu za plný ný smlouvy v předchozým kalendÆ
nÆsledujýcýho kalendÆ
řným roce. Zhotovitel
men se skutečnostý, ý e poskytnutý tý chto informacý se dle citovaný ch zÆ
je seznÆ
konů nepovaý uje
za poruý ený obchodnýho tajemstvý a s jejich zveřejný ným týmto vyslovuje svůj souhlas.
1.6.2.
Zhotovitel je povinen pro realizaci dýla vyuý ýt tý ch poddodavatelů, jejichý prostřednictvým
v ZADOSTI prokazoval kvalifikaci. V přýpadý , ý e to nený moý né, je povinen Objednateli předloý it
nÆ
vrh na zmý nu poddodavatelů, k nimý musý doloý it kvalifikačný doklady, z nichý bude patrné, ý e
nový navrhovaný poddodavatelé splý ujý kvalifikaci stejný jako původný poddodavatelé, jejichý
prostřednictvým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve svéZADOSTI.
Při jakékoliv zmý ný osob Zhotovitele v průbý h provÆ
1.6.3.
dý ný dýla je Zhotovitel povinen předloý it
Objednateli kvalifikačný doklady tý chto osob, z nichý bude patrné, ý e nový navrhovaný osoby splý ujý
kvalifikaci stejný jako původný osoby, jejichý prostřednictvým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve
svéZADOSTI.
1.6.4.
Zhotovitel nený oprÆ
vný n postoupit pohledÆ
vku plynoucý z této smlouvy třetý osobý bez pýsemného
souhlasu Objednatele. Zhotovitel nený oprÆ
vný n započýst jakékoliv své pohledÆ
vky za
Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jaký mkoliv pohledÆ
vkÆ
m Zhotovitele za Objednatelem.
1.6.5.
Zhotovitel je povinen uchovat veý kerou dokumentaci souvisejýcý s realizacý dýla dle této smlouvy
minimÆlný do uplynutý zÆ
ručný lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jým pový řené subjekty
ny budou mýt k tý mto dokumentům na vyý Æ
a kontrolný orgÆ
dÆ
ný přýstup. Zhotovitel se zavazuje
zajistit stejnépodmýnky i u svý ch přýpadný ch poddodavatelů.
1.6.6.
dý ný plný ný podle této smlouvy exkurzi stavby, a to
Zhotovitelle povinen oslovit, umoý nit při provÆ
ýÆ
kům SOS/SOU nebo VS stavebný -technický ch oborů. Taktéý informaci o moý nosti sjednat termýn
takovéexkurze uveřejný Zhotovitel na svý ch webo vý ch strÆ
nkÆ
ch nejpozdý ji do 14 dnů od termýnu
podle odstavce 2.2.1. této smlouvy. Toto opatřený v rÆ
mci OVZ slouý ý ke zvý ý ený zÆ
jmu dý tý o
vzdý lÆ
ný ve stavebný technický ch oborech. Zhotovitel je povinen předloý it Objednateli doklad o
oslovený odbornéý koly.
1.6.7.
Zhotovitel podpisem této smlouvy se zavazuje zajistit férové podmýnky v dodavatelském řetý zci
spočývajýcých ve férový ch podmýnkÆ
ch platebnýho systému a zajiý tý ný důstojný ch pracovných
podmýnek.

1.7.

ZMý NY Z` VAZKU Z Tý TO SMLOUVY
Vzhledem ke skutečnosti, ý e tato smlouva byla uzavřena v souladu se ZVZ, nesmý Objednatel, mimo v tomto
odstavci dÆle uvedené, umoý nit podstatnou zmý nu zÆ
vazku z této smlouvy po dobu jeho trvÆ
ný bez provedený
vacýho řýzený podle ZVZ.
nového zadÆ
Za podstatnou zmý nu zÆ
1.7.1.
vazku z této smlouvy se nepovaý uje zmý na, kterÆnemý ný celkovou povahu
dýla a jejýý hodnota je
a)
niý ý ý neý 137 366 000,- Kč bez DPH (limit ze ZVZ)

Smlouva o dýlo s nÆ
zvem: ý Adaptace budovy bý valékotelny na novou třýduý

strana čýslo 4

Strana 12 / 34

1.7.2.

a
niý ý ý neý 15 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. člÆnku IV. této smlouvy.
b)
Pokud bude provedeno výce zmý n, je rozhodný součet hodnot vý ech tý chto zmý n.
Pýsmena a) a b) tohoto odstavce musý platit kumulativný .
Za podstatnou zmý nu zÆ
vazku z této smlouvy se nepovaý ujý stavebný prÆ
ce, od Zhotovitele, které
nejsou zahrnuty v předmý tu této smlouvy a jsou nezbytnéa zmý na Zhotovitele:
nený moý nÆ z ekonomický ch anebo technický ch důvodů spočývajýcých zejména
a)
v poý adavcých na slučitelnost nebo interoperabilitu se stÆ
vajýcým zařýzeným, sluý bami
nebo instalacemi jiý pořýzený mi Objednatelem,
kladů
b)
by způsobila Objednateli značnéobtýý e nebo vý raznézvý ý ený nÆ
a
c)

1.7.3.

1.7.4.

1.7.5.

1.8.

hodnota dodatečný ch stavebných pracý nepřekročý 50 % z ceny uvedenév odstavci 4.1.1.
člÆnku IV. této smlouvy; pokud bude provedeno výce zmý n, je rozhodný součet hodnoty
vý ech zmý n podle tohoto odstavce.
Pýsmena a) aý c) tohoto odstavce musý platit kumulativný .
Za podstatnou zmý nu zÆ
vazku z této smlouvy se nepovaý uje zmý na,
jejýý potřeba vznikla v důsledku okolnostý, které Objednatel jednajýcý s nÆ
leý itou péčý
a)
nemohl předvýdat,
nemý ný celkovou povahu dýla
b)
a
hodnota zmý ny nepřekročý 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. člÆnku IV. této
c)
smlouvy; pokud bude provedeno výce zmý n, je rozhodný součet hodnoty vý ech zmý n
podle tohoto odstavce.
Pýsmena a) aý c) tohoto odstavce musý platit kumulativný .
Za podstatnou zmý nu zÆ
vazku z této smlouvy, se nepovaý uje zÆ
mý na jedné nebo výce poloý ek
ROZPOCTU jednou nebo výce poloý kami, za předpokladu ý e
nové poloý ky ROZPO¨ TU pracý představujý srovnatelný druh materiÆ
lu nebo pracý ve
a)
vztahu k nahrazovaný m poloý kÆ
m,
cena materiÆ
lu nebo pracý podle nový ch poloý ek ROZPO¨ TU je ve vztahu
b)
k nahrazovaný m poloý kÆm stejnÆnebo niý ý ý,
c)
materiÆ
l nebo prÆ
ce podle nový ch poloý ek ROZPO¨ TU jsou ve vztahu k nahrazovaný m
poloý kÆm kvalitativný stejnénebo vyý ý ý
a
d)
Objednatel (Zhotovitel) vyhotový o kaý dé jednotlivé zÆ
mý ný přehled obsahujýcý nové
poloý ky ROZPOCTU s vymezeným poloý ek v původným ROZPOCTU, které jsou takto
nahrazovÆ
ny, spolu s podrobný m a srozumitelný m odůvodný ným srovnatelnosti
materiÆ
lu nebo pracý podle pýsmene a) a stejnénebo vyý ý ý kvality podle pýsmene c).
Pýsmena a) aý d) tohoto odstavce musý platit kumulativný .
Celkový cenový nÆ
růst souvisejýcý se zmý nami podle odstavců 1.7.3. a 1.7.4. tohoto člÆnku při
odečtený stavebných pracý, sluý eb nebo dodÆ
vek, kterénebyly s ohledem na tyto zmý ny realizovÆny,
nesmý přesÆ
hnout 30 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. člÆnku IV. této smlouvy.

VYHRAZENý ZMý NY Z` VAZKU Z Tý TO SMLOUVY
1.8.1.

Zmý ny ceny v důsledku zmý ny DPH
K cený sjednané v této smlouvý v Kč bez DPH bude œčtovÆ
na daý z přidané hodnoty (DPH) vý dy
v zÆ
konem stanovenésazbý a vý ý i k datu uskutečný ného zdanitelného plný ný.

1.8.2.

Zmý na Zhotovitele
Pro œčely tohoto odstavce se rozumý Objednatelem zadavatel, který uzavřel tuto smlouvu
s vybraný m dodavatelem, a Zhotovitelem vybraný dodavatel, který uzavřel tuto smlouvu se
zadavatelem na zÆ
kladý vý sledků zadÆ
vacýho řýzený, neboý vyhrazenÆzmý na podle tohoto odstavce
můý e nastat aý po uzavřený této smlouvy na veřejnou zakÆzku.
V přýpadý zmý ny Zhotovitele můý e dojýt k tzv. povolený m zmý nÆ
m smlouvy, který mi jsou např.
zmý na sloý ený realizačnýho tý mu, zmý na œdajů vztahujýcých se k osobý nového zhotovitele
(kontaktný osoby, kontaktný œdaje), apod.
1.8.2.1.

V přýpadý nÆ
stupnictvý.
Nahrazený Zhotovitele uvedený m v této smlouvý jiný m Zhotovitelem je moý né, pokud
zmý na v osobý Zhotovitele je důsledkem prÆ
vnýho nÆ
stupnictvý v souvislosti s přemý nou
sti zÆ
vodu, a nový
Zhotovitele, jeho smrtý nebo převodem jeho zÆ
vodu, popřýpadý čÆ
zhotovitel splý uje kritéria kvalifikace stanovenÆv ZA DA VACI DOKUMENTACI.

1.8.2.2.

jený plný ný této
V přýpadý , ý e Zhotovitel nesplnil podmýnky nutné k zahÆ
smlouvy.
Obsahuje-li tato smlouva podmýnky, kterémusý Zhotovitel splnit před zahÆ
jeným plný ný
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smlouvy (např. předloý ený bankovný zÆ
ruky podle člÆnku XIII., pojistné smlouvy nebo
předloý ený detailnýho harmonogramu), a Zhotovitel tyto podmýnky nesplnil, je Objednatel
oprÆ
vný n zmý nit Zhotovitele a uzavřýt smlouvu s nový m Zhotovitelem za podmýnek:
1)
ý e s touto zmý nou bude nový zhotovitel souhlasit
a současný
2)
za dodrý ený dÆ
le popsaného postupu pro zmý nu Zhotovitele
Postup při zmý ný Zhotovitele:
V přýpadý ukončený této smlouvy se Zhotovitelem je Objednatel oprÆ
vný n vyzvat
k uzavřený smlouvy dalý ýho œčastnýka zadÆ
vacýho řýzený, jehoý nabýdka byla v zadÆ
vacým
řýzený umýstila druhÆv pořadý, přičemý jednalo-li se o výcekriteriÆlný hodnocený nabýdek
bude nadto provedeno nové hodnocený, tak aby byl osloven dodavatel, jený se dle
hodnocený umýstil v dalý ým pořadý. Objednatel vý dy provede posouzený splný ný podmýnek
œčasti, pokud tak neučinil v zadÆ
vacým řýzený s ohledem na
39 ZVZ a posoudý, zda
v nabýdce nejsou naplný ny povinnédůvody pro vyloučený vybraného dodavatele dle 48
ZVZ, (dÆ
le jen ý důvody, pro kteréby nebylo moý no uzavřýt smlouvu s druhý m v pořadýý ).
Pokud jsou naplný ny důvody, pro které by nebylo moý no uzavřýt smlouvu s druhý m
v pořadý v původným zadÆ
vacým řýzený nebo odmýtne-li tento œčastnýk zadÆ
vacýho řýzený
Objednatele, můý e Objednatel pokračovat stejný m způsobem na dalý ýho œčastnýka
zadÆ
vacýho řýzený. Odmýtnou-li Objednatele vý ichni œčastnýci zadÆ
vacýho řýzený, můý e
Objednatel oslovit kteréhokoliv dodavatele, který vý ak musý splnit stanovenéZADAVACI
PODMINKY.
Kaý dý z postupný vyzvaný ch œčastnýků zadÆ
vacýho řýzený, přýpadný který koliv dodavatel
je povinen splnit dÆ
le uvedenépodmýnky, aby se mohl stÆ
t nový m zhotovitelem:
1)
Text této smlouvy musý odpovýdat textu smlouvy, který předloý il nový zhotovitel
v rÆ
mci svénabýdky.
2)
Cena a lhůty plný ný budou odpovýdat nabýdce nového zhotovitele.
3)
Nový zhotovitel splný podmýnky, kterémÆpovinnost splnit před zahÆ
jeným plný ný
smlouvy.
PoznÆ
mka:
Tato vyhrazenÆzmý na nastane, pokud Zhotovitel jako vybraný dodavatel nesplný své
povinnosti před zahÆ
jeným plný ný této smlouvy, čýmý vyjde opoý dý ný najevo, ý e nesplnil
podmýnky stanovené v ZADAVACI DOKUMENTACI, přičemý tento stav Objednatel jako
zadavatel veřejnézakÆ
zky nemohl předvýdat.
Zhotovitel by se vybraný m dodavatelem nestal, pokud by zadavateli včas oznÆmil, ý e
podmýnky stanovené v ZADAVACI DOKUMENTACI nesplný, a zadavatel by vybral
dodavatele, jehoý nabýdka byla hodnocena jako dalý ý v pořadý.
1.8.2.3.

V přýpadý společnéœčasti dodavatelů
V přýpadý zÆ
niku œčasti ný kterého ze členů společnosti (společnÆœčast dodavatelů dle
82 ZVZ) je Objednatel oprÆ
vný n uzavřýt tuto smlouvu se zbý vajýcými členy společnostý,
pokud zbý vajýcý členové společnosti převezmou prÆ
va a povinnosti z této smlouvy
v plném rozsahu.

1.8.2.4.

V přýpadý ukončený smlouvy uzavřenés vybraný m dodavatelem
Objednatel je oprÆ
vný n zmý nit Zhotovitele v průbý hu plný ný této smlouvy, a to
v přýpadý , ý e tato smlouva bude ukončena ný který m z dÆle uvedený ch důvodů.
Důvody ukončený smlouvy:
1)
dohodou smluvných stran,
2)
vý pový dý,
3)
odstoupeným od smlouvy z důvodů dle 223 ZVZ,
4)
zÆ
nikem prÆ
vnickéosoby Zhotovitele bez prÆ
vnýho nÆ
stupce,
v přýpadý zÆ
5)
niku œčasti ný kterého z dodavatelů v přýpadý společné œčasti
dodavatelů dle
82 ZVZ, pokud zbý vajýcý členové společnosti (dodavatelé)
nepřevezmou prÆ
va a povinnosti z této smlouvy v plném rozsahu,
v přýpadý prohlÆ
ý ený insolvence na Zhotovitele, vstupu Zhotovitele do likvidace,
6)
vydÆ
ný rozhodnutým o œpadku Zhotovitele, nařýzený nucené sprÆ
vy podle jiného
prÆ
vnýho předpisu na Zhotovitele nebo nastane-li u Zhotovitele obdobnÆsituace
du zemý jeho sýdla,
podle prÆ
vnýho řÆ
7)
v důsledku zÆ
niku prÆ
vnické osoby nebo smrti fyzické osoby, kterÆje jinou
osobou, prostřednictvým nýý prokazoval Zhotovitel splný ný kvalifikace dle ust.
83 ZVi
Nastane-li ný který z důvodů ukončený této smlouvy, je Objednatel oprÆ
vný n uzavřýt
smlouvu s nový m Zhotovitelem za podmýnek:
1)
nový zhotovitel převezme prÆ
va a povinnosti z této smlouvy uzavřenés původným
Zhotovitelem v plném rozsahu s vý jimkou povolený ch zmý n
a současný
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2)

4

za dodrý ený dÆ
le popsaného postupu pro zmý nu Zhotovitele

Postup při zmý ný Zhotovitele:
V přýpadý ukončený této smlouvy se Zhotovitelem je Objednatel oprÆ
vný n vyzvat
vacým
k uzavřený smlouvy dalý ýho œčastnýka zadÆ
vacýho řýzený, jehoý nabýdka byla v zadÆ
řýzený umýstila druhÆv pořadý, přičemý jednalo-li se o výcekriteriÆlný hodnocený nabýdek
bude nadto provedeno nové hodnocený, tak aby byl osloven dodavatel, jený se dle
hodnocený umýstil v dalý ým pořadý. Objednatel vý dy provede posouzený splný ný podmýnek
œčasti, pokud tak neučinil v zadÆ
vacým řýzený s ohledem na
39 ZVZ a posoudý, zda
v nabýdce nejsou naplný ny povinnédůvody pro vyloučený vybraného dodavatele dle 48
ZVZ, (dÆ
le jen ý důvody, pro kteréby nebylo moý no uzavřýt smlouvu s druhý m v pořadýý ).
Pokud jsou naplný ny důvody, pro které by nebylo moý no uzavřýt smlouvu s druhý m
v pořadý v původným zadÆ
vacým řýzený nebo odmýtne-li tento œčastnýk zadÆ
vacýho řýzený
Objednatele, můý e Objednatel pokračovat stejný m způsobem na dalý ýho œčastnýka
zadÆ
vacýho řýzený. Odmýtnou-li Objednatele vý ichni œčastnýci zadÆ
vacýho řýzený, můý e
Objednatel oslovit kteréhokoliv dodavatele, který vý ak musý splnit stanovenéZADAVACI
PODMÍNKY.
vacýho řýzený, přýpadný který koliv dodavatel
Kaý dý z postupný vyzvaný ch œčastnýků zadÆ
je povinen splnit dÆ
le uvedenépodmýnky, aby se mohl stÆ
t nový m zhotovitelem:
1)
Text nové smlouvy musý odpovýdat této smlouvý , přičemý bude zohledý ovat
pouze povolenézmý ny, kterése přýmo vÆýý na nového zhotovitele.
Ty čÆ
2)
sti dýla, kteréjýý provedl Zhotovitel (původný) budou v textu nové smlouvy
zachovÆ
ny, s tým, ý e bude v nové smlouvý uvedeno, zda byly Zhotovitelem
(původným):
dokončeny a předÆ
ny
a)
nebo
stečný provedeny, vč. rozsahu, v jakém byly
b)
rozpracovÆ
ny či čÆ
rozpracovÆ
ny či provedeny
nebo
nebyly provedeny.
c)
Uvedený m postupem dojde k œpravý rozsahu předmý tu plný ný tak, aby odpovýdal
rozsahu, který mÆnový zhotovitel zrealizovat.
Lhůty plný ný Zhotovitele (původnýho) musý zůstat zachovÆ
3)
ny, lze vý ak zohlednit
obtýý e spojenés převzetým zÆ
vazku od Zhotovitele (původnýho).
4)
Nový zhotovitel musý převzýt zÆ
v a povinnostý
vazek, ý e vstupuje do prÆ
Zhotovitele (původnýho) na zÆ
kladý nabýdky Zhotovitele (původnýho), nikoliv na
zÆ
kladý nabýdky vlastný, tj. převzýt zejména zÆ
vazky vý ý e ceny a lhůt plný ný
původnýho Zhotovitele s tým, ý e přýpadné zmý ny zÆ
vazku plynoucý ze zmý ny
Zhotovitele ve vztahu k cený a lhůtÆ
m plný ný se posoudý podle 222 ZVZ.
Do smlouvy s nový m zhotovitelem se doplný ustanovený tý kajýcý se předÆ
ný a
5)
převzetý předmý tu plný ný od původnýho Zhotovitele.

¨ lÆ
nek II. Doba plný ný
2.1.

DOBA TRV` NÍ SMLOUVY, ý ¨ INNOST SMLOUVY
2.1.1.
Smlouva se uzavýrÆna dobu určitou, a to na dobu od zahÆ
jený provÆ
dý ný dýla do doby ukončený
zÆ
ručný doby za dýlo.
2.1.2.
Smlouva nabý vÆplatnosti dnem podpisu smlouvy posledný ze smluvných stran a œčinnosti dnem
zveřejný ný v registru smluv podle zÆ
kona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednatel je povinen
nejpozdý ji do 2 pracovných dnů od uveřejný ný této smlouvy v registru smluv pýsemný informovat
Zhotovitele o zveřejný ný této smlouvy v registru smluv.
Objednatel je oprÆ
vný n z důvodů leý ýcých na straný Objednatele posunout termýn předÆ
2.1.3.
nýa převzetý
staveniý tý podle či. II. odst. 2.2.1. této smlouvy pýsemný m dokumentem doručený m Zhotoviteli,
pokud nastanou nepředvýdané skutečnosti např.: pokud u Objednatele nastaly nepředvýdané
okolnosti, pro které nený schopen včas uvolnit staveniý tý k realizaci dýla. V takovém přýpadech je
Objednatel povinen pýsemný oznÆ
mit Zhotoviteli nový termýn předÆ
ný a převzetý staveniý tý .
2.1.4.
Pokud nastanou skutečnosti podle či. II. odst. 2.1.3. této smlouvy, délka lhůt plný ný podle či. II.
odst. 2.2. této smlouvy zůstane zachovÆ
na tak, jak byla uvedena v NABIDCE.

2.2.

DOHODNUTý LHý TY PLNý NÍ
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dýlo ve lhůtÆ
ch dÆ
le v tomto člÆnku smlouvy sjednaný ch, kteréjsou současný
ný harmonogramu:
uzlový mi body pro zpracovÆ
2.2.1.

PředÆ
ný a převzetý staveniý tý
12.7.2021;
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2.2.2.

ZahÆ
jený pracý
14.7.2021;

2.2.3.
Provedený vý stupný kontroly dýla Zhotovitelem a připravený dýla k provedený funkčných zkouý ek
nejpozdý ji 14 kalendÆ
řných dnů před koncem lhůty uvedenév nÆ
sledujýcým odstavci tohoto člÆ
nku
2.2.4.

ý Æ
dné ukončený stavebných pracý a předÆ
ný celého dýla Zhotovitelem Objednateli bez vad a
nedodý lků brÆnýcých v uý ývÆ
ný
nejpozdý ji do 210 kalendÆ
řných dnů od termýnu zahÆ
jený pracý

2.2.5.

Odstraný ný veý kerý ch vad a nedodý lků celého dýla
nejpozdý ji do 15 kalendÆ
řných dnů od termýnu stanoveného podle lhůty uvedené
v odstavci 2.2.4. tohoto člÆ
nku

2.2.6.

ý Æ
dné vyklýzený staveniý tý
řných dnů Od termýnu stanoveného podle lhůty uvedené
nejpozdý ji do 15 kalendÆ
v odstavci 2.2.5. tohoto člÆ
nku

2.3.

HARMONOGRAM PLNý NÍ
Podrobný harmonogram plný ný dýla s uvedeným termýnů plný ný uzlový ch bodů dle odstavců 2.2.1.ý
2.3.1.
2.2.6. tohoto člÆnku je uveden v přýloze č. II. této smlouvy.
dý ný dýla Objednatel nebo TDS k zÆ
2.3.2.
Dospý je-li v průbý hu provÆ
vý ru, ý e skutečný postup pracý a
dodÆ
vek neodpovýdÆ schvÆ
lenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předloý il zmý ný ný
harmonogram pracý a dodÆ
vek zajiý ýujýcý splný ný dýla v dohodnutý ch termýnech. Zhotovitel je
povinen takovévý zvý neprodlený vyhový t. Zhotovitel vý ak ani v takový ch přýpadech nený oprÆ
vný n
mý nit termýn ukončený a předÆ
ný dýla (odstavec 2.2.4. tohoto člÆnku), který je pro ný j zÆ
vazný ,
nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.
2.3.3.
Zhotovitel je povinen mýt k dispozici a na ý Æ
dost Objednatele nebo TDS doloý it popis
technologický ch postupů a technický ch metod, který ch hodlÆuý ýt při provÆ
dý ný dýla, a to vý dy před
zahÆ
jeným pracý. Na vý zvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doloý it v takovéformý
a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel vý slovný vyý ÆdÆ, a to bez vlivu na zmý nu ceny
dýla.
Zhotovitel splný svou povinnost provést dýlo jeho řÆ
2.3.4.
dný m zhotoveným, předÆ
ným Objednateli bez
vad a nedodý lků.

2.4.

VYHRAZENý ZMý NY LHý TY ¨ i TERMÍNU PLNý NÍ
2.4.1.
Zmý na lhůt či termýnů plný ný sjednaný ch v tomto člÆnku této smlouvy mohou bý t zmý ný ny
v nÆsledujýcých přýpadech:
nebude-li moý né prÆ
ce zahÆ
jit nebo v nich pokračovat z důvodů leý ýcých na straný
Objednatele nebo z důvodů vyý ý ý moci.
z důvodu provedený i jiný ch pracý nebo dodÆ
vek neý tý ch, kterébyly obsahem PROJEKTU
a ROZPOCTU, a/nebo na vyloučený ný kteréprÆ
ce nebo dodÆ
vky z předmý tu plný ný, a to
vý dy o dobu nezbytnou k jejich provedený a v souladu s platný mi prÆ
vnými předpisy;
z důvodu zvlÆ
ý tý nepřýznivý ch klimatický ch podmýnek, které prokazatelný brÆ
ný řÆ
dné
realizaci dýla (či jeho čÆ
sti dotčenézvlÆ
ý tý nepřýznivý mi klimatický mi podmýnkami) tak,
ý e dle relevantných CSN, přýpadný jiný ch norem a obecný zÆ
vazný ch předpisů œčinný ch
v dobý realizace dýla, nelze realizovat dýlo či jeho čÆ
st řÆ
dný , a to ani při vynaloý ený
veý keré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokÆ
zat; délka
přýsluý né sjednané lhůty se prodluý uje, a to vý dy nejdéle o dobu trvÆ
ný zvlÆ
ý tý
nepřýznivý ch klimatický ch podmýnek, nený-li sjednÆ
no jinak.
z důvodu vstupu v platnosti jiný ch prÆ
vných předpisů či stanovisek vydaný ch třetý
osobou, kteréObjednatel ani Zhotovitel v dobý œčinnosti této smlouvy nevý dý l či nemohl
předpoklÆ
dat
2.4.2.
Způsob sjednÆ
ný zmý ny lhůty plný ný
Zhotovitelje povinen ve stavebným denýku průbý ý ný evidovat veý keréskutečnosti, které
by mohly vést ke zmý ný jakékoliv lhůty plný ný (počty pracovnýků, časovou nÆ
ročnost
provÆ
dý ný ch pracý apod.). Zhotovitel je povinen provést vý počet zmý ny lhůty plný ný
leý itý průkazný podloý it) a předloý it pýsemný
(tento vý počet je Zhotovitel povinen nÆ
poý adavek na zmý nu lhůty plný ný Objednateli k odsouhlasený;
pýsemný poý adavek Zhotovitele nezaklÆ
dÆprÆ
vo Zhotovitele na jednostrannou zmý nu
lhůty plný ný. JednÆ
ný o zmý ný lhůty plný ný je moý népouze za podmýnek daný ch touto
smlouvou a podmýnek vyplý vajýcých ze ZVZ.

¨ lÆ
nek lIL Mýsto plný ný
Mýstem plný ný předmý tu dýla jsou plochy a prostory vymezené PROJEKTEM.
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¨ lÆnek IV. Cena
4.1.

CENA DÍLA
Cena dýla sjednanÆv této smlouvý odpovýdÆnabýdkovécený , kterÆbyla předloý ena Zhotovitelem v NABÍDCE,
a kterÆodpovýdÆnabýdkovécený , kterÆbyla hodnocena v rÆ
mci kritéria ekonomické vý hodnosti v zadÆ
vacým
řýzeni, v ný mý se stal Zhotovitel vybraný m dodavatelem. Pokud v průbý hu realizace dýla smluvný strany zjistý,
ý e při sestavený ROZPOCTU, který m je vý ý e ceny dýla doloý ena, se Zhotovitel dopustil chyb ve vý počtech (u
nÆ
sobký či součtů či nezapočteným poloý ek do součte), a tyto chyby, pokud by k nim nedoý lo, by mý ly za
nÆ
sledek zvý ý ený ceny dýla, nený moý né takové chyby dodatečný opravit a vý ý i ceny upravit (zvý ý it).
V takovém přýpadý budou smluvný strany postupovat tak, ý e v průbý hu provÆ
dý ný dýla bude Zhotovitel
fakturovat poloý ky ROZPOCTU tak, jak jsou uvedeny v přýloze č. L této smlouvy a chyby v ROZPOCTU napravý
uvedeným slevy ve faktuře. Souhrn fakturovaný ch čÆ
stek za celédýlo musý odpovýdat sjednanécený dýla podle
této smlouvy. Cenou dýla se rozumý cena stavby a cena provozných nÆkladů.
Cena dýla, jehoý předmý t a rozsah jsou vymezeny v odstavci 1.1. člÆnku I. této smlouvy, se sjednÆ
vÆdohodou
smluvných stran jako cena nejvý ý e přýpustnÆtakto:
4.1.1.

Cena dýla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činý bez daný z přidanéhodnoty
16453537,75 Kč

4.2.

Cena dýla uvedenÆv odstavci 4.1. tohoto člÆ
nku se sjednÆ
vÆjako cena pevnÆa nepřekročitelnÆ(s vý jimkou,
uvedenou v odstavci 4.3. tohoto člÆnku), platnÆpo celou dobu provÆ
dý ný dýla aý do jeho dokončenýa předÆ
ný,
zahrnujýcý veý kerénÆ
klady Zhotovitele na realizaci dýla a splný ný veý kerý ch povinnostý Zhotovitele podle této
smlouvy včetný dopadů zmý n cenovéœrovný a kurzový ch rozdýlů, aý do skutečného data předÆ
ný tohoto dýla
a kterÆ nepřevyý uje nabýdkovou cenu Zhotovitele, s nýý se podle podmýnek zadÆ
vacýho řýzený uchÆ
zel o
veřejnou zakÆzku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadÆ
vacý dokumentace. Zhotovitel
potvrzuje, ý e cena dýla zahrnuje veý keréprÆ
ce a dodÆ
vky nezbytnépro kvalitný zhotovený dýla, veý kerénÆ
klady
spojenés œplný m a kvalitným provedeným a dokončeným dýla a zahrnuje téý veý kerésouvisejýcý nÆklady, které
nejsou přýmo uvedeny v předmý tu dýla, jako jsou: nÆ
klady na dopravu, montÆ
ý , předÆ
ný, zprovozný ný, œčast
na kolaudačným řýzený (bude-li), provozný nÆ
klady, nÆ
klady na geodetickézamý řenýa vyhotovený dokumentace
lný œřad, zhotovený dokumentace skutečného provedený dýla, zhotovený vý robný
pro vklad do evidence katastrÆ
dokumentace, nÆ
klady na zhotovený a udrý ovaný prvků zajiý ýujýcý bezpečnost a ochranu zdravý přý prÆ
ci na
staveniý ti a zabezpečený staveniý tý , nÆ
klady spojené se zÆ
ručný dobou na celé dýlo a vý echny jeho čÆstý,
autorskÆprÆ
va, pojiý tý ný, daný , cla, bankovný zÆ
ruky a jakékoliv dalý ý vý daje spojené s realizacý předmý tu
plný ný.

4.3.

Smluvný strany se dohodly, ý e cena dýla můý e bý t zmý ný na pouze v tý chto přýpadech:
4.3.1.
Pokud v průbý hu provÆ
dý ný dýla dojde ke zmý nÆ
m sazeb daný z přidané hodnoty, přitom sazba
DPH bude œčtovÆ
na vý dy v zÆ
konné vý ý i ke dni uskutečný ného zdanitelného plný ný.
4.3.2.
Za podmýnek touto smlouvou sjednaný ch.

4.4.

SCHV` LENÍ A OCENý NÍ ZMý N DÍLA
4.4.1.
Nastane-li zmý na předmý tu dýla podle ustanovený odstavce 1.2.1. člÆnku I. této smlouvy vyý Æ
danÆ
zÆ
stupcem Objednatele ve vý cech smluvných, popřýpadý vyvolanÆzmý nou technického řeý ený dýla
oproti PROJEKTU, aniý je tato zmý na způsobena Zhotovitelem, budou prÆ
ce spojené s takový mi
zmý nami sjednÆ
ny podle přýlohy č. III. této smlouvy za podmýnek touto smlouvou stanovený ch;
kalkulace ceny takový ch zmý n bude provedena podle poloý ek, kteréjsou obsaý eny v ROZPOCTU
přýlohy č. I. této smlouvy. V přýpadý , ý e v ROZPOCTU takovépoloý ky obsaý eny nejsou, budou pro
ocený ný pouý ity poloý ky z cenýků stavebných pracý RTS v aktuÆ
lný cenové œrovni ke dni předÆ
ný
nabýdky Zhotovitele, pokud cenýky RTS takové poloý ky neobsahujý, bude provedeno ocený ný
individuÆlný kalkulacý a předloý eným ný kolika cenový ch nabýdek podle situace na trhu.
4.4.2.
Obý smluvný strany se zavazujý, ý e ve vý ech přýpadech shora uvedený ch budou jednat bez
zbytečného odkladu.

4.5.

PrÆce, které nebudou po dohodý smluvných stran provedeny, ačkoliv jsou součÆ
stý sjednaného předmý tu
plný ný, budou z celkové ceny dýla odečteny, přičemý se při jejich ocený ný bude postupovat v souladu
s odstavcem 4.4. tohoto člÆnku.

4.6.

Daý z přidanéhodnoty podle bude œčtovÆ
na vý dy v zÆ
konné vý ý i ke dni uskutečný ný zdanitelného plný ný.

¨ lÆ
nek V. Platebný podmýnky
5.1.

PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO ý HRADU CENY DÍLA
Objednatel nebude poskytovat zÆ
lohy na provÆ
dý ný dýla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit
faktury, kterébudou vystavovÆ
ny za prÆ
ce a dodÆ
vky provedené v uplynulém kalendÆ
řným mý sýci.
V roce 2021 uhradý Objednatel faktury za provedené prÆ
ce a dodÆ
vky aý do vý ý e 13 mil. Kč bez DPH. Na
faktury vystavené v roce 2021 nad tuto vý ý i se neaplikuje splatnost podle odstavce 5.5. tohoto člÆnku. Tyto
faktury budou Objednatelem uhrazeny nejpozdý ji k 31.3.2022. Faktury vystavené za prÆ
ce a dodÆ
vky
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provedené v roce 2022 budou bý ý ný Objednatelem hrazeny podle tohoto člÆnku.
Podkladem k vystavený faktury
5.1.1.
daý ového dokladu jsou soupisy skutečný provedený ch pracý
a dodÆ
vek v uplynulém kalendÆ
řným mý sýci vystavovanéZhotovitelem a potvrzenéTDS. Zhotovitel
je povinen předat soupis TDS k odsouhlasený nejpozdý ji do 3. dne nÆsledujýcýho kalendÆ
řnýho
mý sýce. TDS připojý své stanovisko k soupisům provedený ch pracý a dodÆ
vek a vrÆ
tý jej zpý t
Zhotoviteli nejpozdý ji do 3 pracovných dnů od jejich obdrý ený.
5.1.2.
SOUPIS SKUTE¨ Ný PROVEDENý CH PRACÍ A DOD` VEK
Soupis skutečný provedený ch pracýa dodÆ
vek vychÆ
zýz ROZPO¨ TU a sestavý ho Zhotovitel. Soupis
skutečný provedený ch pracý bude obsahovat:
počet mý rný ch jednotek celkem (podle ROZPO¨ TU);
počet mý rný ch jednotek provedený ch od zahÆ
jený pracý do konce předchozýho
fakturačnýho obdobý (dosud fakturovanépoloý ky);
počet mý rný ch jednotek provedený ch v průbý hu daného fakturačnýho obdobý, na které
je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačným obdobý fakturovanépoloý ky);
počet mý rný ch jednotek, které zbý vajý k provedený do konce realizace dýla (dosud
nefakturovanépoloý ky.
Soupis skutečný provedený ch pracý, který bude Zhotovitel předklÆ
dat TDS ke kontrole před
vystaveným faktury, bude předloý en TDS v tiý tý né podobý a současný v datové podobý . CÆ
stky
v soupisu provedený ch pracý budou uvedeny na 2 desetinnÆmýsta a čýselný musý s přesnostý na
2 desetinnÆmýsta korespondovat s ROZPOCTEM, který je součÆ
stý přýlohy č. I. této smlouvy.
5.1.3.
SOUHRNNý ZJIý ý OVACÍ PROTOKOL
SoučÆstý kaý déz faktur (v jejý přýloze) bude souhrnný zjiý ýovacý protokol, ve kterém budou uvedeny
tyto œdaje:
>
celkovÆcena dýla v člený ný zÆ
klad DPH, sazba a vý ý e DPH, cena celkem vč. DPH;
do daného fakturačnýho obdobý fakturovanÆcena dýla v člený ný zÆklad DPH, sazba a vý ý e
DPH, cena celkem vč. DPH;
>
v daném fakturačným obdobý fakturovanÆcena dýla v člený ný zÆ
klad DPH, sazba a vý ý e
DPH, cena celkem vč. DPH;
zbý vajýcý (dosud nefakturovanÆ
) cena dýla v člený ný zÆ
klad DPH, sazba a vý ý e DPH, cena
celkem vč. DPH.
5.1.4.
OBJEKTOVý ZJIý ý OVACÍ PROTOKOL
SoučÆ
stý kaý dé z faktur (vjejý přýloze) bude objektový zjiý ýovacý protokol, ve kterém budou
uvedeny tyto œdaje:
celkovÆcena dýla po jednotlivý ch stavebných objektech a provozných souborech v člený ný
zÆ
klad DPH, sazba a vý ý e DPH, cena celkem vč. DPH;
do daného fakturačnýho obdobý fakturovanÆ cena dýla po jednotlivý ch stavebných
objektech a provozných souborech v člený ný zÆ
klad DPH, sazba a vý ý e DPH, cena celkem
vč. DPH;
v daném fakturačným obdobý fakturovanÆcena dýla po jednotlivý ch stavebných objektech
a provozných souborech v člený ný zÆ
klad DPH, sazba a vý ý e DPH, cena celkem vč. DPH
tato fakturovanÆčÆ
stka bude doloý ena soupisem provedený ch pracý a dodÆ
vek;
zbý vajýcý (dosud nefakturovanÆ
) cena dýla po jednotlivý ch stavebných objektech
a provozných souborech v člený ný zÆ
klad DPH, sazba a vý ý e DPH, cena celkem vč. DPH.
5.1.5.
Veý keré doklady prokazujýcý oprÆ
vný nost fakturace Zhotovitele v daném mý sýci předÆZhotovitel
TDS vý dy ve třech vyhotovených, kterÆbudou slouý it vý hradný pro potřeby Objednatele.
ý

ý

-

5.2.

Kaý dÆ faktura Zhotovitele (samostatný investičný a samostatný neinvestičný) musý splý ovat nÆ
leý itosti
daý ového dokladu podle v rozhodnédobý œčinný ch prÆ
vných předpisů a dÆ
le musý obsahovat:
)
čýslo smlouvy;
)
čýslo faktury;
)
den uskutečný ný zdanitelného plný ný;
den splatnosti faktury;
označený dýla.
Kaý dÆfaktura Zhotovitele musý v přýloze obsahovat:
souhrnný zjiý ýovacý protokol;
)
objektový zjiý ýovacý protokol;
soupis provedený ch pracý a dodÆ
vek.

5.3.

Bude-li faktura obsahovat nesprÆ
vnénebo neœplnéœdaje a nÆ
leý itosti uvedenév odstavcých 5.1. a 5.2. tohoto
člÆnku, je Objednatel oprÆ
vný n ji do data splatnosti vrÆ
tit Zhotoviteli. Po opravý faktury předloý ý Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatnostý uvedenou v odstavci 5.5. tohoto člÆnku. Rovný ý tak, zjistý-li
Objednatel před œhradou faktury u provedený ch pracý vady, je oprÆ
vný n Zhotoviteli fakturu vrÆtit.
Po odstraný ný vady nebo po jiném zÆ
niku odpový dnosti Zhotovitele za vadu předloý ý Zhotovitel Objednateli
novou fakturu se splatnostý uvedenou v odstavci 5.5. tohoto člÆnku.

5.4.

Objednatel je oprÆ
vný n odmýtnout œhradu faktury v přýpadý , ý e Zhotovitel přeruý ý v rozporu s touto smlouvou
prÆ
ce, prÆ
ce provÆ
dý v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlený s realizacý oproti
harmonogramu, a to aý do doby, neý překÆ
ý ka k œhradý odpadne.
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5.5.

řných dnů ode dnejejich doručený
Splatnost faktur, kterébudou současný daý ový m dokladem, je do 30 kalendÆ
Objednateli do sýdla Objednatele uvedeného v zÆ
hlavý smlouvy. Datem uskutečný ného zdanitelného plný ný je
posledný kalendÆ
řný den v mý sýci, za který je faktura daý ový doklad vystavena.

5.6.

POZAST` VKA
Zhotovitel je oprÆ
vný n fakturovat cenu dýla do vý ý e 90 % ceny sjednané smluvnými stranami
5.6.1.
nku IV. této smlouvy. Zbý vajýcých 10 % z ceny sjednanésmluvnými stranami
V odstavci 4. 1 1 člÆ
v odstavci 4. .1 .1 člÆnku IV. této smlouvy slouý ýjako pozastÆ
vka.
5.6.2.
Posledný fakturu (tj. fakturu ve vý ý i 10 % ceny sjednané smluvnými stranami v odstavci 4.1.1.
ný a převzetý posledný čÆ
sti dýla.
člÆnku IV. této smlouvy této smlouvy) vystavý Zhotovitel po předÆ
Objednatel uhradý fakturu aý po œplném odstraný ný veý kerý ch vad a nedodý lků bez ohledu na
vyznačenou splatnost posledný faktury.

ý

5.7.

.

.

.

.

SCHVALOV` NÍ PLATEB
5.7.1.
Zhotovitel předloý ý TDS soupis pracý a dodÆ
vek, které hodlÆ fakturovat v daném fakturačným
obdobý. TDS provede kontrolu soupisu provedený ch pracý a sdý lý Zhotoviteli své stanovisko
k œčtovaný m poloý kÆm. Pokud TDS zjistý, ý e œčtovanépoloý ky nejsou v souladu se skutečnostý na
tý soupis pracýa dodÆ
stavbý a s touto smlouvou, vrÆ
vek Zhotoviteli k opravý . Opravený soupis pracý
dřý TDS
vek vyjÆ
vek předloý ý Zhotovitel opý t TDS. Svůj souhlas se soupisem pracý a dodÆ
a dodÆ
svý m podpisem.
5.7.2.
Zhotovitel vystavý fakturu daý ový doklad za danéfakturačný obdobý, jehoý přýlohou bude soupis
pracý a dodÆ
vek potvrzený TDS a doručý ho do sýdla Objednatele. Platebný doklad, který nebude
vek potvrzený TDS nený œplný a Objednatel ho nemůý e proplatit.
obsahovat soupis pracý a dodÆ
SCHVALOV` NÍ POZAST` VKY
5.7.3.
Ke stanovisku TDS k vý stupný kontrole Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a
nedodý lků vyhotovený ch Zhotovitelem jako součÆ
st Zhotovitelovy vý stupný kontroly. V ný m budou
ny veý keré prvky nebo čÆ
přesný určeny a popsÆ
sti dýla, které jsou vadné nebo nedostatečné,
neodpovýdajý poý adavkům PROJEKTU a této smlouvý a budou muset bý t opraveny či nahrazeny
před œplný m dokončeným a předÆ
ným dýla, a to v čase pro TDS v zastoupený Objednatele
přijatelném. TDS stanový datum předÆ
ný teprve po ukončený prohlýdky vad a nedodý lků a poté, co
lena k œhradý po œplném
Od Zhotovitele obdrý ý poý adovanédoklady. Posledný platba můý e bý t schvÆ
dokončený dýla Zhotovitelem.
-

5.8.

vky a sluý by při plný ný této smlouvy reý im přenesený daý ovépovinnosti podle ust. 92e
Vztahuje-li se na dodÆ
zÆ
kona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedený DPH povinen Objednatel. Zhotovitel je
povinen vystavit fakturu s uvedeným sazby DPH a čýselného ký du klasifikace produkce CZ-CPA dle sdý lený CSU
platného Od 1. 1. 2008. CÆstka DPH na daý ovém dokladu vyčýslena nebude.

¨ lÆnek VI. Staveniý tý
6.1.

Pý EVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIý Tý
6.1.1.
Staveniý tý m se rozumý prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předÆ Zhotoviteli staveniý tý
ný a převzetý
v termýnu podle této smlouvy. O předÆ
ný staveniý tý bude pořýzen protokol o předÆ
vný ný mi zÆ
ný a
staveniý tý podepsaný oprÆ
stupci obou stran, přičemý za rozhodný termýn předÆ
stý protokolu bude
převzetý sta veniý tý se povaý uje den zahÆ
jený předÆ
ný a převzetý sta veniý tý . SoučÆ
ný a převzetý staveniý tý a soupis
soupis oprÆ
vný ný ch osob Objednatele a Zhotovitele k předÆ
organizačných poý adavků Objednatele. Zařýzený staveniý tý zabezpečuje Zhotovitel v souladu se
svý mi potřebami, dokumentacý předanou Objednatelem a s poý adavky Objednatele. Zhotovitel je
povinen zajistit v rÆ
mci zařýzený staveniý tý podmýnky pro vý kon autorského dozoru projektanta,
TDS a koordinÆ
tora BOZP v přimý řeném rozsahu.
dý ném dýle aý do doby
6.1.2.
Ode dne převzetý staveniý tý nese Zhotovitel nebezpečý vý ech ý kod na provÆ
klady na dalý ý odebranÆ média.
jeho předÆ
ný Objednateli. Zhotovitel platý vodné, stočné a nÆ
klady mý řený jejich odbý ru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu
Zhotovitel zabezpečý na své nÆ
staveniý tý .

6.2.

vrrý ¨ ENÍ STAVENIý Tý
Zhotovitel je v rÆ
mci sjednanéceny dýla plný zodpový dný za:
sprÆ
vnost umýstý ný œrovný, rozmý rů a zamý řený vý ech čÆ
stý dýla;
6.2.1.
6.2.2.
zabezpečený vý ech přýstrojů, nÆ
strojů, pracý a dodÆ
vek nezbytný ch k zajiý tý ný činnostý v této
smlouvý uvedený ch.
koliv chyba v umýstý ný, œrovný, rozmý rech nebo zamý řený jakékoliv
Bude-li bý hem provÆ
dý ný dýla zjiý tý na jakÆ
čÆ
sti dýla, je Zhotovitel povinen bezodkladný na vý zvu Objednatele nebo TDS odstranit takovénedostatky na
vlastný nÆklad, a to způsobem stanovený m TDS.

6.3.

ý KLID STAVENIý Tý
dku, bez hromadý ný odpadů a zbytků materiÆ
lu.
Zhotovitel je povinen udrý ovat staveniý tý i dýlo v čistotý a pořÆ
Po celou dobu provÆ
dý ný dýla je Zhotovitel povinen provÆ
dý t řÆ
dný œklid staveniý tý , odstraý ovat vý echny
ý ky, manipulovat se svý mi prostředky a uskladný ný m materiÆ
lem a skladovat je tak, aby
přebytečné překÆ
vek a odstraý ovat pravidelný ze staveniý tý veý kerý staveniý tný rum,
dý ný pracý a dodÆ
nepřekÆ
ý ely, při provÆ
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odpadky a dočasné konstrukce, který ch při provÆ
dý ný dýla nený nezbytný třeba. Při naklÆ
dÆ
ný s odpady je
Zhotovitel povinen se řýdit ustanovenými zÆ
kona č. 541/2020 Sb. ve zný ný pozdý jý ých předpisů a jeho
provÆ
dý cými předpisy. Zhotovitel je povinen předÆ
vat TDS doklady o zajiý tý ný likvidace odpadů vzniklý ch
stavebnými pracemi na dýle v souladu s posledný citovaný m zÆ
konem.

6.4.

VYKLIZENÍ STAVENIý Tý
Zhotovitel je povinen v lhůtý či termýnu sjednaném v této smlouvý staveniý tý zcela vyklidit. Při vyklizený
staveniý tý je Zhotovitel povinen uvést okolný plochy, kterénejsou řeý eny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly
před zahÆ
jeným realizace dýla.

6.5.

DOPRA VNÍ OPATý ENÍ
6.5.1.
Vý echny œkony nutnék provÆ
dý ný a dokončený pracý a dodÆ
vek na zhotovený dýla a odstraný ný vad
dý ny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenaruý ily:
a nedodý lků musý bý t provÆ
provoz v okolýstavby, ý ivotnýpodmýnky osob uý ývajýcých budovy a prostory areÆ
6.5. 1 1
lu a jejich
bezpečnost, to vý e na staveniý ti a v okolý mýsta předmý tu plný ný zakÆ
zky v rozsahu
určeném přýsluý ný mi hygienický mi normami a ostatnými doporučený mi i zÆ
vazný mi
předpisy o ochraný ý ivotnýho prostředý;
ný veřejný ch a soukromý ch pozemných komunikacý.
6. 5. 1 .2. přýstup a uý ývÆ
Zhotovitelje povinen plný odý kodnit Objednatele za jakékoliv nÆ
roky a nÆklady, kterému vznikly
v souvislosti s naruý eným prÆ
v třetých osob, vyplý vajýcých z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2. člÆ
nku VI.
této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto naruý ený sÆ
m odpový dný .
6.5.2.
Zhotovitel je povinen uý ýt veý keré dostupnéprostředky, aby předeý el znečiý tý ným a poý kozeným
pozemných komunikacý vedoucých ke staveniý ti v důsledku dopravy provÆ
dý néZhotovitelem, jeho
poddodavateli či osob, kterék dopravý pouý il. Zhoto vitel je zÆ
roveý povinen vý novat zvý ý enou péči
vý bý ru tras pozemných komunikacý, vý bý ru pouý ývaný ch dopravných prostředků a omezený
a rozloý ený dopravovaný ch nÆ
kladů tak, aby přýpadnépoý kozený pozemných komunikacý v důsledku
lů a osob bylo omezeno na nejmený ý moý nou mýru.
přepravy materiÆ
6.5.3.
Nestanový-li tato smlouva vý slovný jinak, je Zhotovitel odpový dný za provedený veý kerý ch œprav
na pozemných komunikacých, kterémusý bý t v souvislosti s provÆ
dý ným dýla provedeny. Zhotovitel
je povinen provést tyto œpravy na vlastný nÆ
klad a je povinen odý kodnit Objednatele za vý echny
nÆ
roky z titulu ý kod na pozemných komunikacých způsobený ch touto dopravou i v přýpadý , ý e budou
vzneseny přýmo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřeý it veý keré takové nÆ
roky vzniklé
z uvedeného titulu.
6.5.4.
Dojde-li přes splný ný veý kerý ch povinnostý uloý ený ch touto smlouvou Zhotoviteli k poý kozený
jakékoliv pozemný komunikace na přýstupu ke staveniý ti v souvislosti s přepravou osob, podýlejýcých
dý ný dýla, materiÆ
se na provÆ
lu anebo zařýzený určený ch k zabudovÆ
ný do dýla, strojů a pomocný ch
stavebných prostředků, zařýzený staveniý tý atd., je Zhotovitel povinen to neprodlený oznÆ
mit TDS
a Objednateli, jakmile se o takové ý kodý dozvý nebo jakmile vůči ný mu ný kdo vznese jaký koliv
nÆ
rok z titulu poý kozený pozemný komunikace. Je-li podle prÆ
vných předpisů sprÆ
vce komunikace
povinen odý kodnit dopravce za ý kodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpový dný za
jakékoliv nÆ
klady vynaloý ené v této souvislosti.
.

.

¨ lÆ
nek VIL Stavebný denýk a kontrolný dny stavby
7.1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahÆ
jeny prÆ
ce na staveniý ti, stavebný denýk, a to aý do dne
odstraný ný veý kerý ch vad a nedodý lků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavebný denýk Objednateli.
Zhotovitel zajistý vedený stavebnýho denýku v souladu s vyhlÆýkou ¨ . 499/2006 Sb. a v souladu s ustanoveným
157 zÆk. ¨ . 183/2006 Sb. (stavebný zÆ
kon). Stavebný denýk bude přýstupný na stavbý Objednateli v pracovný
dobý , minimÆ
lný kaý dý pracovný den od 8.00 hod. do 14.00 hod. Zhotovitel zapisuje do stavebnýho denýku
vý echny důleý itéokolnosti tý kajýcý se stavby a skutečnosti rozhodnépro plný ný této smlouvy, zejména časový
postup pracý, odchylky od PROJEKTU nebo Od podmýnek stanovený ch rozhodnutým nebo opatřeným,
zdůvodný ný nepodstatný ch odchylek provÆ
dý ný ch pracý od PROJEKTU popřýpadý dalý ý œdaje nutné pro
posouzený pracý stavebným œřadem a ostatnými orgÆ
ny stÆ
tný sprÆ
vy, jako je napřýklad teplota ve vztahu ke
stavebným pracým, zejména s mokrý m vý robným procesem, počasý (napřýklad déý tý) u zemných pracý a
terénných œprav, apod. Pokud bude Zhotovitel œčtovat HZS (hodinovou zœčtovacý sazbu), budou počty hodin
œčtovaný ch v HZS zapsÆ
ny ve stavebným denýku v den, kdy budou takové prÆ
dý ny. ZÆ
ce provÆ
pisy ve
stavebným denýku budou datovÆ
ny a podepsÆ
ny Zhotovitelem.

7.2.

ZÆ
pisy do stavebnýho denýku provÆ
dý stavbyvedoucý vý dy v ten den, kdy byly prÆ
ce provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, kteréjsou předmý tem zÆpisu. Mimo stavbyvedoucýho můý e do stavebnýho denýku provÆ
dý t
potřebnézÆ
znamy pouze Objednatel a TDS přýpadný jimi pýsemný pový řený zÆ
stupce, zpracovatel projektové
dokumentace, autorský dozor nebo oprÆ
ny stÆ
vný néorgÆ
vy.
tný sprÆ

7.3.

Zhotovitel je povinen umoý nit vý kon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinÆ
tora BOZP a předklÆ
dat
stavebný denýk TDS denný (přýpadný kdykoliv na vyzvÆný) ke kontrole a k provÆ
dý ný zÆ
pisů a současný mu
bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřený ch stran stavebnýho denýku.

7.4.

Objednatel a TDS je oprÆ
vný n kontrolovat obsah stavebnýho denýku Zhotovitele a nejméný jednou za tý den
potvrdý kontrolu svý m podpisem a k zÆ
pisům připojit své stanovisko. Nesouhlasý-li Zhotovitel se zÆ
pisem
ve stavebným denýku, musý k tomuto zÆ
pisu připojit svoje stanovisko nejpozdý ji do třý pracovných dnů.
ZÆ
pisem do stavebnýho denýku nelze mý nit obsah této smlouvy.
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7.5.

řný tý den pravidelný ch
Zhotovitel je povinen organizovat a zœčastý ovat se nejméný jednou za kalendÆ
dý ný dýla za œčasti TDS, Objednatele a autorského dozoru
kontrolných dnů stavby za œčelem kontroly provÆ
projektanta a Zhotovitele projektu pro provedený stavby. Kontrolný dny stavby budou zamý řeny zejména na
dý ný ch pracý. Ke kontrolným dnům je
dodrý ovÆ
ný časového harmonogramu vý stavby a na kvalitu provÆ
Zhotovitel povinen pýsemný pozvat œčastnýky nejméný 7 dný před kontrolným dnem stavby nebude-li
smluvnými stranami předem dohodnuto jinak.

7.6.

ZÆpis z kontrolnýho dne stavby bude obsahovat:
předmý t kontrolnýho dne;
vyjÆ
dřený TDS, Objednatele a Zhotovitele k vý sledku kontroly;
soupis jednotlivý ch řeý ený ch bodů s uvedeným podrobný ch termýnů jejich plný ný v souladu
s harmonogramem a odpový dnosti konkrétných œčastnýků vý stavby za jejich plný ný;
sjednaný termýn odstraný ný zjiý tý ný ch vad a drobný ch nedodý lků;
soupis zmý n;
podpisy zœčastný ný ch osob.

7.7.

Kontrolný den stavby povede TDS, který z ný j rovný ý pořýdý zÆpis.

7.8.

dý ný dýla TDS,
Vý ý e uvedený mi kontrolnými dny stavby nejsou dotčeny pravidelné průbý ý né kontroly provÆ
ny ve stavebným denýku.
vný ný mi osobami na staveniý ti, jeý budou zaznamenÆ
Objednatelem nebo jimi oprÆ

7.9.

pisy z kontrolných dnů stavby se nepovaý ujý za zmý nu smlouvy ani
ZÆpisy ve stavebným denýku ani zÆ
nezaklÆ
dajý nÆ
rok na zmý nu smlouvy.

¨ lÆ
nek VIII.

n BOZP a
Bezpečnost a ochrana zdravý na staveniý ti, plÆ
kontrolný dny BOZP

8.1.

kona č. 309/2006 Sb.,
dý ný dýla podle zÆ
ce při provÆ
Zhotovitel bude vý lučný zodpový dný za bezpečnost prÆ
ve zný ný pozdý jý ých předpisů, a Nařýzený vlÆdy č. 591/2006 Sb., ve zný ný pozdý jý ých předpisů, a bude
tora BOZP (je-li Objednatelem stanoven). DÆle je Zhotovitel zodpový dný za to, ý e
dodrý ovat nařýzený koordinÆ
pravidla, regulace a pracovný metody či postupy poý adované přýsluý ný mi předpisy budou dodrý ovÆny.
vných předpisů.
Zhotovitel je pro tento œčel povinen dodrý ovat podmýnky citovaný ch prÆ

8.2.

kona
dý œkoly prevence rizik prostřednictvým odborný způsobiléosoby podle 9 zÆ
Zhotovitel zajiý ýuje a provÆ
č. 309/2006 Sb., ve zný ný pozdý jý ých předpisů. Je-li na stavbý výce odborný způsobilý ch osob, určý Zhoto vitel,
kterÆz tý chto osob koordinuje jejich činnost.

8.3.

kona č. 309/2006 Sb., ve zný ný pozdý jý ých předpisů, tak Objednatel stanový
Naplný-li se ustanovený 14 zÆ
osobu koordinÆ
tora BOZP pro fÆzi realizace stavby. Zhotovitel a vý ichni jeho poddodavateléjsou povinni
jený stavby
poskytnout koordinÆ
torovi BOZP součinnost a umoý nit jeho činnost při realizaci stavby, a to Od zahÆ
ný a převzetý dokončené stavby.
od převzetý staveniý tý po předÆ

8.4.

ci na staveniý ti (plÆn BOZP), je
n plÆn bezpečnosti a ochrany zdravý při prÆ
Je-li pro budoucý dýlo zpracovÆ
nem BOZP. PlÆn BOZPje uloý en
jeným pracý na staveniý ti s týmto plÆ
mit před zahÆ
Zhotovitel povinen se seznÆ
sti plÆnu BOZP, ý e byli
na staveniý ti. Zhotovitel a vý ichni jeho poddodavatelé potvrdý v přýsluý né čÆ
sit koordinÆ
torovi
nem BOZP seznÆ
meni. Zhotovitel mÆpovinnost pýsemný nahlÆ
koordinÆ
torem BOZP s plÆ
tor
ný stavby vý echny svépoddodavatele, kteřý se œčastný realizace stavby, aby koordinÆ
BOZP v průbý hu trvÆ
nem BOZP.
mený s plÆ
BOZP mohl zajistit jejich seznÆ

8.5.

tora
jeným pracý na staveniý ti pýsemný informovat koordinÆ
Zhotovitel je povinen nejpozdý ji 10 dnů před zahÆ
BOZP o pracovných a technologický ch postupech, které pro realizaci stavby zvolil a o rizicých, které vznikajý
při tý chto technologický ch postupech vč. opatřených přijatý ch kjejich odstraný ný. Stejnou povinnost zajistý
Zhotovitel u vý ech svý ch poddodavatelů. Technologicképostupy pro realizaci stavby a rizika z nich vyplý vajýcý
nu BOZP.
zapracuje koordinÆ
tor BOZP do aktualizace plÆ

8.6.

nu BOZP
Zhotovitel a vý ichni jeho poddodavatelé jsou povinni spolupracovat při tvorbý aktualizace plÆ
torem BOZP, tj.
s koordinÆ
dný a včas informovali
doloý it, ý e koordinÆ
tora BOZP řÆ
8.6.1.
poskytovat součinnost
8.6.2.
předÆ
vat potřebné informace a podklady
8.6.3.
ný aktualizacý plÆ
nu BOZP
8.6.4.
zœčastý ovat se zpracovÆ
mý to koordinÆ
tor BOZP Objednateli, který je povinen přijmout
Poruý ý-li Zhotovitel tyto podmýnky, oznÆ
opatřený k odstraný ný nedostatků v oblasti BOZP.

8.7.

pisů z kontrolných dnů BOZP. Kopie
tor BOZP prostřednictvým zÆ
dý koordinÆ
nu BOZP provÆ
Aktualizace plÆ
nu BOZP
dÆkoordinÆ
tor BOZP k plÆ
n, zaklÆ
zÆ
pisů z kontrolných dnů BOZP, který mi byl plÆn BOZP aktualizovÆ
uloý enému na staveniý ti.

8.8.

mci kontrolnýho dne BOZP upozorý uje
KoordinÆtor BOZP svolÆ
vÆa řýdý pravidelné kontrolný dny BOZP. V rÆ
Zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP, které zjistil na staveniý ti, a uklÆdÆ Zhotoviteli povinnost tyto
nedostatky ve stanoveném termýnu odstranit. V přýpadý , ý e Zhotovitel nedostatky BOZP ve stanoveném
mý to koordinÆ
tor BOZP Objednateli, který je povinen přijmout opatřený k odstraný ný
termýnu neodstranil, oznÆ
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nedostatků v oblasti BOZP vč. uloý ený smluvný pokuty.
8.9.

Zhotovitelje povinen
8.9.1.
Učinit veý kerÆnezbytnÆopatřený k ochraný osob uý ývajýcých budovy a prostory areÆ
lu a vý ech osob
oprÆ
vný ný ch k pohybu na staveniý ti, k ochraný staveniý tý samého a k ochraný provÆ
dý ného dýla.
Zhotovitel je rovný ý povinen udrý ovat staveniý tý i nedokončené dýlo v takovém stavu, aby bylo
nebezpečý hrozýcý vý em občanům a osobÆ
m pohybujýcým se na staveniý ti nebo vjeho blýzkosti
odstraný no.
8.9.2.
Zabezpečit a udrý ovat na vlastný nÆ
klad veý kerÆsvý tla, ostrahu, oplocený, varovné tabulky a dozor
V dobý a na mýstech, kdeje to nezbytný nutnénebo kdeje to poý adovÆ
no TDS, přýsluý ný mi předpisy
nebo přýsluý ný m oprÆ
vný ný m orgÆ
nem veřejnésprÆ
vy pro bezpečnost osob, dýla nebo zachovÆ
ný
veřejného pořÆ
dku.
8.9.3.
Učinit veý kerÆnezbytnÆopatřený k ochraný ý ivotnýho prostředý, a to jak přýmo na staveniý ti, tak i
mimo ný v rozsahu, který œčinný zamezý poý kozený nebo ohroý ený zdravý nebo ý ivota občanů a
majetku imisemi, hlukem nebo jiný m způsobem v přýčinnésouvislosti s provÆ
dý ným dýla.
8.9.4.
Vlivem činnosti Zhotovitele nesmý dojit ke ý kodÆ
m na objektech a iný ený rský ch sýtých. Přýpadné
vznikléý kody hradý Zhotovitel, a to i třetým osobÆ
m, pokud ý koda vznikne působeným Zhotovitele.
8.9.5.
V přýpadý , ý e Zhotovitel bude pouý ývat stroje, které vyvolÆvajý vibrace a otřesy, zajistý takovÆ
opatřený, aby na blýzký ch stÆ
vajýcých objektech nedoý lo vlivem stavebný činnosti ke ý kodÆ
m.
Přýpadné vzniklé ý kody hradý Zhotovitel.

¨ lÆ
nek IX. ProvÆ
dý ný dýla

(3

9.1.

Zhotovitel bude mýt œplnou kontrolu nad provÆ
dý ným dýla, bude je œčinný řýdit a dohlýý et na ný tak, aby zajistil,
ý e dýlo bude odpovýdat této smlouvý . Vý lučný bude Zhotovitel zodpový dný za stavebný a konstrukčný
prostředky, metody, techniky, uý itétechnologie a za koordinaci různý ch čÆ
sti dýla, a to zejména za bezpečnost
a stabilitu konstrukcý na staveniý ti a za přimý řenost a bezpečnost veý kerý ch uý itý ch technologický ch postupů.

9.2.

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dýlo s vyuý itým vlastných kapacit a třetých osob. Tyto třetý
le jen ý poddodavateléý ) se budou podýlet na provedený dýla vý hradný v rozsahu určeném smlouvou
osoby (dÆ
uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem.
9.2.1.
Zhotovitel odpovýdÆ v plném rozsahu za veý keré čÆ
sti dýla provedené poddodavateli. Zhotovitel
vytvořý stabilný tý m osob odpový dný ch za provÆ
dý ný a řýzený pracý vlastných i poddodavatelů (viz
odstavec 9.8. tohoto člÆnku) a je oprÆ
vný n zmý nit tyto odpový dné osoby pouze ze zÆ
vaý ný ch
důvodů a s předchozým pýsemný m souhlasem Objednatele.
9.2.2.
Zhotovitel se zavazuje veý keréprÆ
ce poddodavatelů řÆ
dný koordinovat.
Zhotovitel je povinen si v nÆ
9.2.3.
vaznosti na postup realizace dýla vyý Æ
dat od poddodavatelů jejich
podrobnépoý adavky na stavebný připravenosti a tyto předloý it na vý domý Objednateli.

9.3.

Zhotovitel bude vý lučný zodpový dný za nÆ
vrh, dýlo, provoz, œdrý bu a odstraný ný dočasného konstrukčnýho či
jiného dočasného vybavený a za nÆ
dý ný pracovných či stavebných metod poý adovaný ch při jejich
vrh a provÆ
pouý itý. Zhotovitel zajistý pro vý kon tý chto činnostý spoluprÆ
ci osoby autorizované v přýsluý ný ch oborech, ve
který ch je činnost autorizované osoby poý adovÆ
na zÆ
konem, určena smlouvou, nebo je-li přýtomnosti
autorizovanéosoby zapotřebý k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak nÆ
leý ité vý sledky.

9.4.

Zhotovitel se před zahÆ
jeným prÆ
ce seznÆ
mý s PROJEKTEM a shledÆ
-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly
či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s přýsluý ný mi ustanovenými občanského zÆ
konýku
ci či dodÆ
a nebude pokračovat v prÆ
vkÆ
ch, dokud nedostane od TDS opravenénebo chybý jýcý œdaje a pokyny.

9.5.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či poý adavků Objednatele průbý ý ný aktualizovat harmonogram
provÆ
dý ný dýla a srovnÆ
vat postup pracý s œdaji o zÆkladných etapÆ
ch postupu pracý na dýle tak, aby zaručoval
dodrý ený veý kerý ch termýnů dýla. Zhotovitel bude sledovat průbý h a postup provÆ
dý ný dýla ve vztahu k tomuto
harmonogramu aje povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s přýsluý ný mi ustanovenými této smlouvy
o zpoý dý ný a jaký chkoli poý adovaný ch œpravÆ
ch, kteréz takového zpoý dý ný vyplynou.

9.6.

S ohledem na dodrý ovÆ
ný harmonogramu podle ustanovený předchozých člÆnků se Zhotovitel zavazuje pro
vý echny fÆ
ze provÆ
dý ný dýla zajistit dostatečný počet pracovnýků tak, aby byly dodrý eny vý echny termýny
provÆ
dý ný dýla.

9.7.

Bez ohledu na předchÆ
zejýcý ustanovený nebudou povaý ovÆ
ny nedostatky v œdajých vý kresové dokumentace
či v textový ch vyjÆdřených, kterése tý kajý pracý nebo vý robků, jejichý vý kresovÆdokumentace nebo textové
vyjÆ
dřený jsou odborný m pracovnýkům bý ý ný znÆ
my, obvykle se uý ývajýa jsou pro řÆ
dnéprovedený dýla bý ý ný
uznÆ
vÆ
ny za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

9.8.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROV` Dý NÍM DÍLA
9.8.1.
Zhotovitel je vý konem dozoru nad provedeným dýla (dÆ
le jen dozor Zhotovitele) povinen pový řit
osoby uvedené v přýloze č. IV této smlouvy. Vyý aduje-Ii to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen
zajistit i dostatečný počet způsobilý ch spolupracovnýků. Tyto osoby jsou povinny bý t přýtomny na
mýstý dýla, a to v pracovný dobý , po celou dobu provÆ
dý ný dýla.
Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmý tu dýla vymý ný n, pokud se tak nestane
9.8.2.
ze zÆ
vaý ný ch důvodů, avý ak vý dy po předchozý vzÆ
jemné dohodý Zhotovitele s Objednatelem.
Přýpadnou vý mý nu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem pýsemný
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oznÆmit.
9.8.3.

9.8.4.

Osoba/y vykonÆvajýcý dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucý bude/ou zastupovat Zhotovitele
ny
na mýstý provÆ
dý ný dýla a pokyny, kteréjý předÆTDS, budou platit stejný , jako by byly předÆ
Objednatelem přýmo Zhotoviteli. Veý keré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pýsemný
ve stavebným denýku.
Pro zmý nu osob uvedený ch v přýloze č. IV. této smlouvy platý ustanovený odstavce 1.6.3. člÆnku I.
této smlouvy.

9.9.

Zhotovitel se zavazuje, ý e odpady, suýa znečiý tý ný bude neodkladný a průbý ý ný odstraý ovat ze staveniý tý .

9.10.

dý ný zkouý ek a seznÆ
mý TDS
Zhotovitel oznÆ
mý TDS a Objednateli 3 pracovný dny předem termýn provÆ
vo se
a Objednatele pýsemný s jejich vý sledky. Provedený zkouý ek je v cený dýla. Objednatel si vyhrazuje prÆ
ný přýpadný
k vý sledkům zkouý ek vyjÆdřit a v přýpadý pochybnostý o jejich průkaznosti nařýditjejich opakovÆ
nařýditjejich opakovanéprovedenýjiný m subjektem. NÆklady na tyto dodatečnézkouý kyjdou k týý i Zhotovitele
klady
ý ý oprÆ
vný nost pochybnostý Objednatele, v opačném přýpadý hradý nÆ
V přýpadý , ý e jejich vý sledky prokÆ
na opakovanézkouý ky Objednatel.

9.11.

vat do jednoho vyhotovený projektovédokumentace postup
Zhotovitel je povinen v průbý hu stavby zaznamenÆ
ný dokumentace skutečného
provÆ
dý ný dýla. Tato dokumentace, kterÆslouý ýjako zÆ
vazný podklad pro zpra co vÆ
dÆ
ný předloý ena ke
provedený dýla, bude trvale uloý ena na stavbý a bude v průbý hu realizace dýla na vyý Æ
kontrole TDS.

9.12.

Zhotovitel se zavazuje k tornu, ý e po celou dobu realizace předmý tu dýla bude mýt k dispozici potřebný počet
dostatečný odborný kvalifikovaný ch pracovnýků jak vlastných, tak i u poddodavatelů. U pracovných postupů
ny speciÆ
lný odbornéznalosti
ny speciÆ
lný materiÆ
ly, nebo kde jsou vyý adovÆ
a technologiý, kde budou pouý ývÆ
dat před započetým takový chto
či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na ý Æ
dost Objednatele předklÆ
pracý doklad o odborné způsobilosti pracovnýků (kopii dokladu o zaý kolený pracovnýků u autorizované
organizace).

9.13.

lu
sti probýhat za plného provozu ý koly, tj. za přýtomnosti dý týa personÆ
Zhotovitel si je vý dom, ý e dýlo bude z čÆ
vý tý vnýků ý koly, a je tak Zhoto vitel povinen nejen dbÆ
t zvý ý enéopatrnosti při pro vÆdý ný sta vebných pracý,
a nÆ
lný mýře omezil bezpečnostý rizika.
ale zejména zabezpečit staveniý tý tak, aby v maximÆ

¨ lÆnek X. PrÆ
va a povinnosti Objednatele
10.1.

OprÆ
vný nÆ osoba Objednatele uvedenÆ v zÆ
hlavý této smlouvy můý e pový řit vý kony funkce technického
dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS), vý konem autorského dohledu
tora bezpečnosti a ochrany
projektanta (v textu této smlouvy označen jako AD) a vý konem funkce koordinÆ
tor BOZP) třetý osoby. Objednatel
zdravý při prÆ
ci na staveniý ti (v textu této smlouvy označen jako koordinÆ
předÆZhotoviteli seznam tý chto třetých osob spolu s telefonným a emailový m kontaktem tý chto osob ke dni
předÆ
ný a převzetý staveniý tý .

10.2.

.
dý t Zhotovitel ani osoba s ným propojenÆ
Technický dozor Objednatele nesmý provÆ

10.3.

vo
dný zmocný né osoby budou mýt kdykoli prÆ
Objednatel, TDS, AD a koordinÆ
tor BOZP nebo jimi řÆ
ny na mýstý jiném, neý je mýsto dýla, budou mýt Objednatel,
kontrolovat dýlo. Budou-li čÆ
sti dýla připravovÆ
dný zmocný néosoby kdykoliv přýstup k tý mto čÆ
stem dýla v kterékoliv
TDS, AD a koordinÆ
tor BOZP nebo jimi řÆ
fÆzi jejich vý roby.

10.4.

ý tnými zkouý kami, kontrolami nebo
Bude-li muset dýlo projýt podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvlÆ
ý ek či nařýzený
schvalovÆným, bude-li to poý adovat TDS nebo vyplý vÆ-li takový poý adavek ze zÆkonů, vyhlÆ
dý ný dýla, předÆZhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonÆný. Zhotovitel je povinen
platný ch v mýstý provÆ
zajistit zkouý ky, kontrolu nebo schvÆ
lený přýsluý ný mi orgÆ
ny či œřady a včas pýsemný TDS vyrozumý t o mýstý
ný postupů, stanovený ch plÆ
nem
dý ný pracý a uplatý ovÆ
a čase jejich konÆný. TDS průbý ý ný kontroluje provÆ
dý ný vstupných,
znamů o nich
zejména zÆ
znamy Zhotovitele o provÆ
jakosti Zhotovitele, a to včetný zÆ
mezioperačných a vý stupných kontrol, aniý by byl zodpový dný za plný ný jaký chkoli povinnostý Zhotovitele.
ý

10.5.

ý tným
Skryje-li nebo zatajý-li Zhotovitel sÆ
m nebo prostřednictvým ný koho čÆ
st dýla, kterÆbyla určena ke zvlÆ
ným nebo dokončeným, je Zhotovitel na
zkouý kÆ
m, kontrolÆm nebo schvÆlený, před jejich provedeným, zadÆ
m,
pokyn TDS povinen tuto čÆ
st dýla odkrý t nebo jinak zpřýstupnit a umoý nit ji podrobit určený m zkouý kÆ
klady
kontrolÆ
m nebo schvalovacým procedurÆ
m, nechat je uspokojivý provést a ukončit a na vlastný nÆ
dného stavu.
navrÆ
tit a uvést čÆ
st dýla do řÆ

10.6.

vý ru, ý e
sti dýla, dojde-li k zÆ
Objednatel je oprÆ
vný n vydat pokyn k vykonÆ
ný zvlÆ
ý tných zkouý ek jakékoli čÆ
vý ry, bude Zhotovitel povinen na vlastný
tato čÆ
st dýla neodpovýdÆsmlouvý . Potvrdý-li se zkouý kami jeho zÆ
roveý nÆ
klady spojené s vykonÆným zkouý ky. V opačném přýpadý
nÆ
klady tuto čÆ
st dýla opravit a uhradit zÆ
uhradý nÆ
klady spojenés vykonÆným takovéto zkouý ky Objednatel.

10.7.

PR` VA A POVINNOSTI TDS
10.7.1.

dý veý keré administrativný œkony spojené s přýpravou
TDS jménem Objednatele provÆ
zky a s uskutečný ným dýla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou.
a vyhotoveným zakÆ
Za tým œčelem bude vydÆ
vat v souladu s ustanovenými této smlouvy pýsemné, vý jimečný (jen v
dost Zhotovitele bez
přýpadý nutnosti) œstný pokyny a přýkazy. Ustný pokyny je TDS povinen na ý Æ
zbytečného odkladu pýsemný potvrdit (zÆ
pisem do stavebnýho denýku nebo jinak). Zhotovitel je
povinen tyto pokyny a přýkazy akceptovat.
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10.7.2.

TDS bude zastupovat Objednatele bý hem provÆ
dý ný dýla aý do dokončený vý ech œprav nebo nÆ
prav
vad v souladu s přýsluý ný mi ustanovenými této smlouvy o odpový dnosti Zhotovitele za vady a O
poskytnutý zÆ
ruk aý do doby podpisu předÆ
vacýho protokolu posledný čÆ
sti dýla. Objednatelovy
pokyny budou Zhotoviteli předÆ
vÆ
ny prostřednictvým TDS. TDS je zmocný n jednat jménem
Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocný ný vý slovný
pýsemný upraven jinak.

1O7.3.

TDS bude dozýrat na jakostný a mnoý stevný soulad provÆ
dý ného dýla (jeho navrý eného tvarového,
materiÆ
lového, technologického a barevného řeý ený) s PROJEKTEM, nebude vý ak zodpový dný za
pouý ývÆ
ný stavebných prostředki, metod, technik a technologický ch postupe, ani je nebude mýt na
starosti a nebude zodpový dný za dodrý ovÆ
ný bezpečnosti prÆ
ce poý adované pro danou stavbu
přýsluý nou legislativou a jiný mi předpisy nebo bý ý ný mi stavebnými postupy.

10.7.4.

TDS je zmocný n k vý kladu prÆ
vnýho a vý cného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy
a k vydÆ
vÆ
ný stanovisek k jednÆ
ným a vý konům Zhotovitele. Vysvý tlený a rozhodnutý TDS musý bý t
v souladu s touto smlouvou.

10.7.5.

NÆroky a přýpadnéspory, vztahujýcý se k provÆ
dý ný dýla nebo k vý kladu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve pýsemný předklÆ
dÆ
ny TDS k posouzený a TDS vydÆsvÆstanoviska pýsemnou formou
bez zbytečného prodlený.

10.7.6.

TDS bude mýt prÆ
vo nepřijmout prÆ
ci či dodÆvku, kterÆ nebude odpovýdat PROJEKTU a této
smlouvý , popřýpadý dÆ
t Zhotoviteli pokyn k zastavený takový ch pracý a dodÆ
vek v jejich průbý hu a
upozornit Zhotovitele zÆ
pisem ve stavebným denýku, ý e tyto prÆ
ce a dodÆ
vky nebudou převzaty.
TDS mÆprÆ
vo, kdykoliv to bude podle jeho nÆ
zoru nezbytné, zajistit zvlÆ
ý tný kontrolu nebo zkouý ku
dýla třetý stranou, aby se zjistilo dodrý ovÆ
ný PROJEKTU a této smlouvy, aý bylo zkouý enédýlo či jeho
čÆ
st vyrobeno, instalovÆ
no nebo dokončeno, či nikoliv.

10.7.7.

NÆklady na kontroly nebo zkouý ky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
10.7.7.1. jsou kontroly a zkouý ky stanoveny nebo předpoklÆ
dÆ
ny přýmo v této smlouvý nebo
v obecný zÆ
vazný ch prÆ
vných předpisech nebo přýsluý ný ch technický ch normÆ
ch;
10.7.7.2. se kontrolou nebo zkouý kou prokÆ
ý e jakékoliv vadné plný ný Zhotovitele, nebo pokud
plný nýZhotoviteleje provÆ
dý no v rozporu s PROJEKTEM, prÆ
vnými předpisy, technický mi
normami nebo touto smlouvou.

10.7.8.

Budou-li provÆ
dý ny na pokyn TDS kontroly a zkouý ky, které majý bý t na ý Æ
dost TDS provedeny
jinde neý na pracoviý ti, u vý robce, poddodavatele nebo zpracovatele, půjdou nÆ
klady na tyto
zkouý ky k týý i Zhotovitele jen tehdy, pokud testovanémateriÆ
ly anebo zařýzený zkouý kÆ
m nevyhový
tak, aby je mohl TDS schvÆ
ný.
lit k pouý itý nebo zabudovÆ

10.7.9.

Ani z prÆ
va TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutý jednat či nejednat nevznikÆTDS ý Æ
dnÆ
povinnost ani odpový dnost vůči Zhotoviteli, jeho poddodavatelům, jejich zÆ
stupcům a ani ý Æ
dný m
jiný m osobÆ
m vykonÆvajýcým jakoukoli činnost v souvislosti s dýlem.

10.7.10. TDS prový řý Zhotovitelem předloý enÆdata vý robků, materiÆ
lů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM
a touto smlouvou a vydÆpodle toho patřičnépokyny.
10.7.11. TDS bude připravovat zmý ny smlouvy ve shodý
o zmý nÆ
ch a doplý cých dýla.

s přýsluý ný mi ustanovenými této smlouvy

10.7.12. TDS bude provÆ
dý t kontroly, aby mohl určit data plný ný dle harmonogramu a předÆ
ný dýla v souladu
s podmýnkami stanovený mi touto smlouvou v ustanovených tý kajýcých se osvý dčovÆ
ný)
ný (ový řovÆ
plateb, převezme pýsemnézÆ
ruky a k nim se vztahujýcý dokumentaci vyý adované touto smlouvou
a poskytnutéZhotovitelem a předloý ý tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasený.
10.7.13. TDS nený z titulu své funkce oprÆ
vný n ý Æ
dný m způsobem mý nit ani odsouhlasovat ý Æ
dné zmý ny
vý cného rozsahu, smluvný ceny, termýnů ani ý Æ
dný ch dalý ých ustanovený uvedený ch v této smlouvý .
Tyto œkony je za Objednatele oprÆ
dý t pouze osoba oprÆ
vný na provÆ
vný nÆjednat za Objednatele.
10.8.

Objednatel je oprÆ
vný n kontrolovat provÆ
dý ný dýla sÆ
m nebo prostřednictvým TDS. Zjistý-li Objednatel, ý e
Zhotovitel provÆ
dý dýlo v rozporu se svý mi povinnostmi stanovený mi touto smlouvou, je Objednatel oprÆ
vný n
doý adovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadný m provÆ
dný m
dý ným a dýlo provÆ
dý l řÆ
způsobem. Jestliý e Zhotovitel tak neučiný ani v přimý řené lhůtý k tomu poskytnuté, je Objednatel oprÆ
vný n
od této smlouvy odstoupit.

10.9.

Objednatel mÆprÆ
vo provÆ
dý t průbý ý né kontroly dýla v průbý hu jeho provÆ
dý ný a rozhodnout o zœý ený
předmý tu dýla na zÆ
kladý zjiý ýovacých protokolů.

10.10.

Objednatel je oprÆ
vný n poý adovat po Zhotoviteli sÆ
m nebo prostřednictvým TDS předloý ený vzorků u tý ch
vý robků a dodÆ
vek, u nichý si to Objednatel předem pýsemný vyhradý, a to alespoý ve lhůtý 14 kalendÆ
řných
dnů před předpoklÆ
daný m termýnem realizace vý robku nebo dodÆ
vky na stavbý . Zhotovitel je povinen
Objednatelem poý adované vzorky předloý it.

¨ lÆ
nek XL Povinnosti Zhotovitele
11.1.

Zhotovitel je povinen umoý nit vý kon TDS a součinnost osob pový řený ch vý konem funkce TDS při operativných
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kontrolÆch stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele platý i pro vý kon autorského dozoru projektanta a
koordinÆ
tora BOZP.
11.2.

Zhotovitel je povinen zajiý ýovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalý ých œčastnýki tak, aby
nedoý lo k naruý ený plynulého provÆ
dý ný dýla.

1 1.3.

lů, hmot, surovin a dalý ých vý cý
Zhotovitel je povinen provÆ
dý t důslednou kontrolu nakupovaný ch materiÆ
ý ený
potřebný ch pro plný ný předmý tu této smlouvy a vyý adovat Od vý robců a dodavateh atesty, prohlÆ
ty, zÆ
ručný dokumentaci a nÆ
vody k obsluze podle této smlouvy.
O shodý , certifikÆ

11.4.

dý ný dýla postupovat s odbornou péčý. Zavazuje se dodrý ovat obecný
Zhotovitel se zavazuje, ý e bude při provÆ
zÆ
vazné předpisy, technické normy a ustanovený této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, ý e se bude řýdit
vných orgÆnů.
vý chozými podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutými přýsluý ný ch sprÆ

11.5.

ný odpadů
Zhotovitel je povinen zajiý ýovat po celou dobu plný ný předmý tu této smlouvy okamý itéodstraý ovÆ
dý ným dýla.
a nečistot vzniklý ch v souvislosti s provÆ

11.6.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provÆ
dý ným dýla odborný způsobilý m stavbyvedoucým.

11.7.

U tý ch čÆ
stý dýla, které vyý adujý zpracovÆ
ný vý robný dokumentace, mÆ Zhotovitel povinnost předloý it
jeným pracý na tý chto čÆ
stech dýla k odsouhlasený Objednateli, TDS a AD
dokumentaci před zahÆ
a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotovených Objednateli.

1 1.8

dý ný dýla ve
Zhotovitel je povinen dodrý et veý keré termýny sjednané s Objednatelem v průbý hu provÆ
stavebným denýku, v zÆ
pisech z kontrolných dnů nebo v jiný ch pýsemný ch dokumentech vyhotovený ch mezi
Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze zmý nit termýny uvedené v této smlouvý a harmonogramu. JednÆ
ný podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provÆ
dý ný zkouý ek, zajiý tý ný dýlčých
se zejména o poskytovÆ
činnostý v průbý hu realizace stavby apod. Nesplný ný takto dohodnutý ch termýnů mezi Objednatelem
a Zhotovitelem podléhÆsmluvný pokutý ze strany Objednatele podle této smlouvy.

11.9.

Zhotovitel je povinen poskytnout vý em subjektům provÆdý jýcým kontrolu nezbytné doklady a informace
tý kajýcý se dodavatelský ch činnostý souvisejýcých s provedeným dýla.

11.10.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbý bezpečnost a ochranu zdravý, respektovat zÆkon č. 309/2006 Sb.
tora BOZP. Neplný ný povinnostý Zhotovitele s týmto
a nařýzený vlÆdy č. 591/2006 Sb., umoý nit činnost koordinÆ
ustanoveným spojený ch podléhÆsmluvný pokutý ze strany Objednatele podle této smlouvy.

11.11

roky a nÆklady, kterému vznikly naruý eným
Zhotovitel je povinen plný odý kodnit Objednatele za jakékoliv nÆ
prÆ
v třetých osob (obtý ý ovÆ
ný, ohroý ený vý konu, zÆ
sah) činnostý Zhotovitele nebo v souvislosti s ným.

11.12.

PODDODAVATELSKý SYSTý M
vný n
11.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dýlo vlastným jménem a na vlastný nebezpečý. Zhotovitel je oprÆ
zajistit provÆ
dý ný čÆ
stý předmý tu dýla dle této smlouvy třetými, k tomu odborný způsobilý mi
osobami, nený vý ak oprÆ
vný n zadat provedený dýla takový mto třetým osobÆ
m jako celek.
dat Objednateli před uzavřeným
11.12.2. Zhotovitel mÆpovinnost průbý ý ný po dobu realizace dýla předklÆ
lený poddodavatelský systém, a to v takovém předstihu, aby
poddodavatelský ch smluv ke schvÆ
nebyla brzdý na realizace dýla podle harmonogramu.
11.12.3. Dalý ý povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho poddodavatelům jsou vymezeny v odstavci 1.6.
člÆnku I. této smlouvy.

11.13.

Technický dozor Objednatele nesmý provÆ
dý t Zhotovitel ani osoba s ným propojenÆ
. Zhotovitel se touto
mý Objednateli.
smlouvou zavazuje, ý e nastane-li tato skutečnost, neprodlený ji oznÆ

¨ lÆ
nek XII. VlastnicképrÆ
vo ke zhotovovanému dýlu, pojiý tý ný dýla
Vlastnýkem dýla, jehoý zhotovenýje předmý tem této smlouvy, je Od počÆ
tku Objednatel. Po předÆ
ný sta veniý tý Zhotoviteli
k provedený dýla podle této smlouvy přechÆ
zý odpový dnost za ý kodu způsobenou na dýle, a za ý kodu způsobenou jeho
provozem na Zhotovitele, a to aý do doby jeho zpý tného převzetý Objednatelem.
12.1.

POJIý Tý NÍ ZHOTOVITELE ODPOVý DNOST ZA ý KODU ZPý SOBENOU Tý ETÍM OSOB` M
Zhotovitel je povinen bý t pojiý tý n proti ý kodÆ
m způsobený ch jeho činnostý včetný moý ný ch ý kod způsobený ch
jeho pracovnýky a zavazuje se udrý ovat pojiý tý ný po celou dobu provÆ
dý ný dýla. Pojiý tý ný bude uzavřeno ve
vý ý i odpovýdajýcý rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejýmu okolý.

12.2.

POJIý Tý NÍ DÍLA STAVEBNý MONT` ý NÍ POJIý Tý NÍ
dý ný
Zhotovitel je povinen pojistit stavebný a montÆ
ý ný rizika, kterÆ mohou vzniknout v průbý hu provÆ
dý ný dýla aý do termýnu předÆ
ný a převzetý.
stavebných nebo montÆ
ý ných pracý na celou dobu provÆ
Zhotovitelje povinen uzavřýt pojistnou smlouvu na stavebný montÆ
ý ný pojiý tý ný ve vý ý i

-

-

70 000 000,- Kč (doplný œčastnýk, minimÆ
lný v cený dýla),
12.3.

Zhotovitel předloý ý Objednateli kopii pojistný ch smluv nejpozdý ji v den předÆ
ný a převzetý staveniý tý doklady
dÆ
ný Objednatele nebo TDS kdykoliv v průbý hu provÆ
dý ný dýla a trvÆ
ný
o pojiý tý ný. DÆle pak vý dy na vyý Æ
smlouvy.
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N` HRADA ý KODY
Uplatý ovÆ
ný nÆ
roků na nÆ
hradu ý kody se řýdý občanský m zÆkonýkem.

¨ lÆ
nek XIIL PředÆ
ný dýla
13.1.

PředÆ
ný dýla probýhÆjako řýzený, jehoý předmý tem je ý etřený o skutečném stavu dokončeného dýla, přýpadný
jeho čÆsti, na staveniý ti za œčasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi pýsemný zmocný ný ch osob.

13.2.

Zhotovitel dýlo (nebo jeho čÆ
st) odevzdÆ a Objednatel převezme formou zÆ
ný a převzetý
pisu o předÆ
zhotoveného dýla (nebo jeho čÆsti). Zhotovitel nejpozdý ji 7 kalendÆ
řných dnů předem oznÆ
mý pýsemný TDS,
ý e dýlo (nebo jeho čÆst) je připraveno k převzetý. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejýmky. Na tomto
zÆ
kladý TDS svolÆpředÆ
vacý a přejýmacý řýzený.

13.3.

Zhotovitel je povinen u přejýmacýho řýzený předat Objednateli minimÆlný ve třech vyhotovených (originÆl + 2
kopie) veý kerénezbytnédoklady, zejména:
ruku podle odstavce 14.2. člÆnku XIV. této smlouvy;
bankovný zÆ
doklady o zajiý tý ný likvidace odpadů vzniklý ch stavebnými pracemi na dýle v souladu s platný m
zný ným zÆ
kona o naklÆ
dÆ
ný s odpady a jeho provÆ
dý cými předpisy;
zÆ
pisy a protokoly o provedený předepsaný ch zkouý ek;
)
zÆ
pisy a osvý dčený o zkouý kÆ
ch pouý itý ch zařýzený a materiÆ
lů;
zÆ
pisy o prový řený pracý a konstrukcý zakrytý ch v průbý hu pracý;
geodetickézamý řený dokončeného dýla a geometrický plÆ
n;
zÆ
ručný listy a nÆ
vody k obsluze od dodaný ch zařýzený;
doklady o provedený dalý ých předepsaný ch zkouý ek, atesty, certifikÆty, prohlÆ
ý ený o shodý
pouý itý ch materiÆ
lů a vý robků;
předpisy k jednotlivý m technický m zařýzeným a doklady o provedený zaý kolený obsluhy;
dokumentace skutečného provedený dýla ve čtyřech vyhotovených z toho jedno v datovéformý (na
CD);
)
doklady o individuÆlným vyzkouý ený;
)
doklady o komplexným vyzkouý ený včetný dokladů o stanovený podmýnek, za který ch se provÆ
dý lo
a dokladu o vyhodnocený komplexnýho vyzkouý ený;
manipulačný, provozný řÆdy, nÆ
vod na provoz a œdrý bu dýla a dokumentaci œdrý by;
pokud tyto doklady nepředal dřýve, předÆ
vÆ
-li se pouze čÆ
st dýla, předÆZhotovitel Objednateli doklady tý kajýcý
se takovéčÆ
sti dýla.
DÆle Zhotovitel sepýý e protokol o předÆ
ný a převzetý dýla, který bude obsahovat:
)
označený dýla;
označený Objednatele a Zhotovitele, čýslo a datum uzavřený smlouvy o dýlo;
zahÆ
jený a ukončený pracý na zhotovovaném dýle;
prohlÆ
ý ený Objednatele o převzetý dýla;
ný protokolu;
datum a mýsto sepsÆ
)
jména a podpisy zÆ
stupců Zhotovitele a Objednatele oprÆ
vný ný ch dýlo předat a převzýt;
seznam předanédokumentace;
)
kladů od zahÆ
soupis nÆ
jený po dokončený dýla;
termýn vyklizený staveniý tý ;
datum počÆ
tku zÆ
ruky za dýlo a předpoklÆ
dané datum ukončený zÆ
ruky za dýlo (v přýpadý , ý e
nedojde k reklamaci a přeruý ený bý hu zÆ
ručný doby);
soupis vad a nedodý lků s termýnem jejich odstraný ný.

13.4.

Objednatel nemÆ prÆ
vo odmýtnout převzetý stavby pro ojediný lé drobné vady, které samy o sobý ani
ný uý ývÆný stavby funkčný nebo esteticky, ani jejý uý ývÆ
ve spojený s jiný mi nebrÆ
ný podstatný m způsobem
neomezujý. V takovém přýpadý smluvný strany sjednajý v protokolu o předÆ
ný a převzetý dýla termýn odstraný ný
vad a nedodý lků. Nedodrý ený takto sjednaného termýnu ze strany Zhotovitele podléhÆ smluvný pokutý
ze strany Objednatele podle této smlouvy.

ruky
¨ lÆ
nek XIV Bankovný zÆ
14.1.

BANKO VNÍ Z` RUKA na splný ný povinnostý Zhotovitele podle této smlouvy o dýlo
14.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdý ji ke dnipředÆ
nýa pře vzetý sta venýý tý jako jistotu na řÆ
dné
plný ný svý ch povinnostý dle této smlouvy při realizaci dýla bankovný zÆ
ruku ve vý ý i 500 000, Kč.
ruka bude vydÆ
Bankovný zÆ
na bankou (pený ý ným œstavem) s přýsluý ný m oprÆ
vný ným. Bankovný
zÆ
ruka bude neodvolatelnÆ
, bezpodmýnečnÆa na prvný vyý ÆdÆný. UvedenÆbankovný zÆ
ruka bude
předloý ena pýsemnou formou zÆ
stupcem Zhotovitele ve vý ech vý cech uvedený m v zÆ
hlavý Smlouvy
stupci Objednatele uvedenému tamtéý , a to v sýdle Objednatele rovný ý uvedeném
oprÆ
vný nému zÆ
-

Smlouva o dýlo s nÆ
zvem: ý Adaptace budovy bý valékotelny na novou třýduý

strana čýslo 18

Strana 26 / 34

14.1.2.

14.1.3.

14.2.

ruky je Objednatel oprÆ
vný n uplatnit při
V zÆ
hlavý Smlouvy. SvÆprÆ
va z uvedené bankovný zÆ
vazků Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém přýpadý
neplný ný jednoho či výce zÆ
vazků z této
pýsemný vyzve banku, kterÆuvedenou bankovný zÆ
ruku poskytla, ke splný nýjejých zÆ
bankovný zÆruky, přičemý ve vý zvý uvede vý ý i své takto zajiý tý né pohledÆ
vky viči Zhotoviteli.
ruku poskytla, nený oprÆ
vný na uplatý ovat vůči Objednateli
Banka, kterÆ uvedenou bankovný zÆ
nÆ
mitky ohledný jejých povinnostý vyplý vajýcých z této bankovný zÆruky.
Platnost bankovný zÆ
ruky uvedenév odstavci 14. .1 1 tohoto člÆnku bude do 90. dne po sjednaném
ruka bude Objednatelem uvolný na
termýnu odstraný ný veý kerý ch vad a nedodý lků. Bankovný zÆ
jednorÆ
zový po uplynutý této lhůty.
Bude-li lhůta pro dokončený dýla sjednanÆv této smlouvý smluvnými stranami posunuta a bankovný
ný uvedeném v odst. 14.1.2. tohoto
zÆ
ruka předloý enÆ podle 14.1.1. by nevyhovovala ujednÆ
člÆnku, je Zhotovitelpovinen předloý it bankovnýzÆ
ruku novou splý ujýcýpodmýnku uvedenou v odst.
14. 1.2. tohoto člÆnku. Nepředloý ený bankovný zÆ
ruky je podstatný m poruý eným této smlouvy.
.

.

ný
BANKOVNÍ Z` RUKA na splný nýpovinnostýZhotovitele zjeho odpový dnosti za řÆ
dnéodstraý ovÆ
vad v zÆ
ručný dobý , touto smlouvou sjednané
14.2.1.

Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdý ji ke dni zahÆ
jený předÆ
vÆ
ný a přebýrÆ
ný dýla (nebo jeho
dné
prvný čÆ
sti) jako jistotu na splný ný povinnostý Zhotovitele z jeho odpový dnosti za řÆ
odstraý ovÆ
ný vad v zÆ
ručný dobý , touto smlouvou sjednanébankovný zÆ
ruku ve vý ý i 250 000, Kč.
vný ným. Bankovný
Bankovný zÆ
ruka bude vydÆna bankou (pený ý ným œstavem) s přýsluý ný m oprÆ
ruka bude
zÆ
ruka bude neodvolatelnÆ
, bezpodmýnečnÆa na prvný vyý ÆdÆný. UvedenÆbankovný zÆ
hlavý Smlouvy
předloý ena pýsemnou formou zÆ
stupcem Zhotovitele ve vý ech vý cech uvedený ch v zÆ
oprÆ
vný nému zÆ
stupci Objednatele uvedenému tamtéý , a to v sýdle Objednatele rovný ý uvedeném
v zÆ
hlavý Smlouvy. SvÆprÆ
va z uvedené bankovný zÆ
ruky je Objednatel oprÆ
vný n uplatnit při
neplný ný zÆ
vazků Zhotovitele z této smlouvy, jichý se uvedenÆbankovný zÆ
ruka tý kÆ. Objednatel v
takovém přýpadý pýsemný vyzve banku, kterÆuvedenou bankovný zÆ
ruku poskytla, ke splný ný jejých
zÆ
vazků z této bankovný zÆ
ruky, přičemý ve vý zvý uvede vý ý i své takto zajiý tý népohledÆ
vky vůči
Zhotoviteli. Banka, kterÆ uvedenou bankovný zÆ
ruku poskytla, nený oprÆ
vný na uplatý ovat vůči
Objednateli nÆ
mitky ohledný jejých povinnostý vyplý vajýcých z této bankovný zÆ
ruky.
-

14.2.2.

Platnost bankovný zÆ
ruky uvedené v člÆnku XIV. odstavec 14.2.1. bude
zÆ
ručný doby sjednané v nÆsledujýcým člÆnku této smlouvy. Tato
Objednatelem uvolý ovÆna po čÆ
stech a to tak, ý e po uplynutý kaý dý ch
st
a odstraný ný reklamovaný ch vad a nedodý lků, bude uvolný na vý dy čÆ
50.000, Kč.

do 15. dne po skončený
bankovný zÆ
ruka bude
ručný lhůty
12 mý sýců zÆ
ruky ve vý ý i
bankovný zÆ

-

14.3.

rukou a současný smluvný pokutou
Pokud je poruý ený povinnosti ze strany Zhotovitele zajiý tý no bankovný zÆ
ruku nebo smluvný
podle člÆnku XV. této smlouvy, mÆObjednatel prÆ
vo rozhodnout, zda uplatný bankovný zÆ
pokutu.

14.4.

ruky dýla Objednatelem předat
Zhotovitel je povinen vý dy do 14 dnů po kaý dém čerpÆ
ný bankovný zÆ
ruka, přýpadný
Objednateli novou bankovný zÆ
ruku ve shodném zný ný a vý ý i jako mý la čerpanÆbankovný zÆ
bankovný zÆ
ruku doplnit do původný sjednané vý ý e.

¨ lÆ
nek XV. Odpový dnost za vady
15.1.

lu (jako např.
Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dýlo a vý echny jeho čÆ
sti vyjma spotřebnýho materiÆ
ýÆ
rovky, alkalické baterie, kapaliny apod.) zÆ
ručný dobu v délce trvÆ
ný 60 mý sýců tak, ý e celé dýlo a vý echny
ručný doby bez vad, budou mýt vlastnosti
jeho čÆ
sti dle této smlouvy budou po celou dobu trvÆ
ný zÆ
předpoklÆ
dané PROJEKTEM a celé dýlo a vý echny jeho čÆ
dnému uý ývÆný k œčelu
sti budou způsobilé k řÆ
vyplý vajýcýmu z charakteru dýla, jehoý zhotovený je předmý tem této smlouvy. NÆklady spojené se zÆ
ručný
dobou na celédýlo a vý echny jeho čÆ
sti jsou započteny v cený dýla.

15.2.

Při poruý ený povinnostý Zhotovitele, kterému vyplý vajý z odpový dnosti za vady v zÆ
ručný dobý , je Objednatel
oprÆ
vný n uplatnit smluvný pokuty sjednané touto smlouvou nebo zajistit plný ný tý chto povinnostý třetým
ruky poskytnuté Zhotovitelem podle
subjektem a nÆ
klady takto Objednateli vzniklé uhradit z bankovný zÆ
odstavce 14.2. člÆnku XIV. této smlouvy. Obdobný bude Objednatel postupovat při ostatných poruý ených
povinnostý Zhotovitele, kteréjsou zajiý tý ny bankovnými zÆ
rukami a smluvnými pokutami.

15.3.

NÆklady na řeý ený reklamacý a odstraý ovÆ
ný reklamovaný ch vad dýla nese Zhotovitel.

15.4.

Zhotovitel odpovýdÆza vady dýla zjiý tý né v zÆ
ručný dobý .

15.5.

Zhotovitel neodpovýdÆ za vady dýla, jestliý e tyto vady byly způsobeny pouý itým vý cý předaný ch mu ke
zpracovÆ
ný Objednatelem v přýpadý , ý e Zhotovitel ani při vynaloý ený odborné péče nevhodnost tý chto vý cý
nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouý itý trval. Zhotovitel rovný ý
neodpovýdÆza vady způsobené dodrý eným nevhodný ch pokynů daný ch mu Objednatelem, jestliý e Zhotovitel
na nevhodnost tý chto pokynů pýsemný upozornil a Objednatel na jejich dodrý ený trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani při vynaloý ený odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovýdÆza vady dýla, které
byly způsobeny vyý ý ý mocý.

15.6.

ný
Zhotovitel vý ak odpovýdÆza vady dýla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného uý ývÆ
dýla, v přýpadý , ý e v NÆvodu na provoz a œdrý bu dýla neuvedl vhodnÆopatřený, kterÆmÆObjednatel dodrý ovat,
za předpokladu, ý e Zhotovitel při vynaloý ený odbornépéče mohl takovÆopatřený předvýdat.
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15.7.

ZÆ
ručný doba počýnÆbý ý et po dokončený, předÆ
ný a převzetý kompletnýho dýla a odstraný ný veý kerý ch vad
a nedodý lků zjiý tý ný ch při předÆ
ný a převzetý dýla.

15.8.

ZÆ
ručný doba nebý ý ý po dobu, po kterou Objednatel nemohl dýlo nebo jeho čÆ
st dle této smlouvy uý ývat
pro vady dýla, za kteréodpovýdÆZhotovitel.

15.9.

ZPý SOB UPLATNý NÍ REKLAMACE
15.9.1.

Objednatel je povinen vady pýsemný reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjiý tý ný. OznÆ
mený (reklamaci) odeý le na adresu Zhotovitele uvedenou v zÆ
hlavý této smlouvy.
Za pýsemnou reklamaci se povaý uje téý odeslÆ
mený elektronickou poý tou na e-mailovou
ný oznÆ
adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiÆlný (zprÆ
vy se zaručený m elektronický m
podpisem) phýjem elektronicképoý ty nebo datovou schrÆ
nkou. V přýpadý havarijných vad postačuje
pouze œstný oznÆ
mený Objednatele o vý skytu takovéto vady na tel. čýslo Zhotovitele. Zhotovitelje
povinen pro tyto œčely Objednateli po celou dobu zÆ
ručný lhůty aktualizovat přýsluý nou e-mailovou
adresu a nepřetrý itý funkčný telefonný čýslo. V reklamaci musý bý t vady popsÆ
ny nebo uvedeno, jak
se vady projevujý. Objednatel v reklamaci uvede, jaký m způsobem poý aduje sjednat nÆ
pravu.

15.9.2.

Kontaktný spojený na Zhotovitele pro hlÆ
ý ený reklamovaný ch vad je:
e-mail:

info@frama.cz

mobilný telefon:

777 882 223

telefon:

541 247 194-6

fax:
datovÆschrÆ
nka:

15.10.

-

dnc64j8

15.9.3.

Objednatel je oprÆ
vný n poý adovat:
)
odstraný ný vady dodÆným nÆ
hradnýho plný ný (u vad materiÆ
lů, zařýzený, strojů apod.);
odstraný ný vady opravou, je-li vada opravitelnÆ
;
poskytnutý přimý řené slevy ze sjednanéceny dýla dle této smlouvy, pokud je vada
odstranitelnÆ pouze při omezený uý ývÆ
ný dýla k jeho œčelu nebo pokud se jednÆ o vadu
neodstranitelnou, kterÆvý ak nebrÆ
ný a neomezuje uý ývÆ
ný dýla k jeho œčelu.

15.9.4.

Způsob vyřýzený reklamace je Objednateli dÆ
n na vý bý r 5 tým, ý e uvedené způsoby je moý né
vzÆ
jemný kombinovat.

15.9.5.

Za havÆ
rii je Objednatel oprÆ
vný n označit takovou vadu, kterÆsvý mi nÆ
sledky brÆ
ný uý ývÆ
ný dýla
k œčelu vyplý vajýcýmu z charakteru stavby, dochÆzý-li v důsledku této vady k omezený bý ý ného
provozu nebo je-li v důsledku vady způsobovÆ
na ý koda na majetku či ohroý ovÆ
no zdravý osob dýlo
uý ývajýcých.

15.9.6.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdý ji do poslednýho dne zÆ
ručný lhůty, přičemý ý reklamace odeslanÆ
Objednatelem v posledný den zÆ
ručný lhůty se povaý uje za včas uplatný nou.

15.9.7.

Reklamace se povaý uje za doručenou Zhotoviteli v okamý iku, kdy se pýsemný œkon Objednatele
obsahujýcý reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V přýpadý œkonů činý ný ch poý tou se mÆza
to, ý e pýsemný œkon Objednatele obsahujýcý reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele do 3 dnů
ode dne, kdy Objednatel předal listo vný zÆsilku s týmto œkonem drý iteli poý tovný licence k přepravý .
V přýpadý œkonů činý ný ch elektronickou poý tou nebo datovou schrÆ
nkou se mÆza to, ý e pýsemný
œkon Objednatele obsahujýcý reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslÆ
ný takového
pýsemného œkonu z adresy elektronické poý ty nebo datové schrÆ
nky Objednatele na adresu
elektronicképoý ty nebo datovéschrÆ
nky Zhotovitele.

PODMÍNKY ODSTRANý NÍ REKLAMOVANý CH VAD
15.10.1. Pokud Objednatel poý aduje v reklamaci odstraný ný vady, je Zhotovitel povinen neprodlený
po obdrý ený reklamace Objednatele zahÆ
jit prÆ
ce k odstraný ný reklamované vady.
15.10.2. Zhotovitel musý vý dy pýsemný sdý lit, vjakém termýnu vadu(y) odstraný.
15.10.3. Zhotovitel zahÆ
jý prÆ
ce k odstraný ný reklamovanévady nejpozdý ji do 20 dnů po obdrý ený reklamace
Objednatele, nebude-Ii v konkrétným přýpadý dohodou smluvných stran sjednÆ
no jinak. Tato dohoda
musý bý t uzavřena pýsemný , přičemý pro tyto potřeby se za uzavřený pýsemné dohody povaý uje
situace, kdy se setkajý projevy vůle smluvných stran učiný néelektronicky nebo faxem.
15.10.4. NezahÆjý-Ii Zhotovitel prÆ
ce k odstraný ný reklamované vady do 20 dnů je Objednatel oprÆ
vný n
pový řit odstraný ným vady jinou odborný způsobilou prÆ
vnickou nebo fyzickou osobu. Veý kerétakto
vzniklé nÆ
klady Objednatele uhradý Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdrý el pýsemnou vý zvu
Objednatele k uhrazený tý chto nÆkladů. Uhrazeným nÆ
kladů za odstraný ný vad jinou odborný
způsobilou osobou podle tohoto odstavce nený dotčeno prÆ
vo Objednatele poý adovat na Zhotoviteli
zaplacený smluvný pokuty podle této smlouvy. V přýpadý , ý e Zhotovitel nÆ
klady na odstraný ný
reklamované vady neuhradý, uspokojý Objednatel své finančný nÆ
roky z poskytnuté bankovný
zÆ
ruky, pokud je sjednÆ
na.
15.10.5. Jestliý e Objednatel v reklamaci vý slovný uvede, ý e se jednÆo havÆriý, je Zhotovitel povinen zahÆ
jit
prÆ
ce na odstraý ovÆ
ný havarijný vady nejpozdý ji do 2 hodin po obdrý ený reklamace (oznÆ
mený),
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no jinak. Tato dohoda musý bý t
nebude-Ii v konkrétným přýpadý dohodou smluvných stran sjednÆ
uzavřena pýsemný , přičemý pro tyto potřeby se za uzavřenýpýsemnédohody povaý uje situace, kdy
se setkajý projevy viIe smluvných stran učiný néelektronicky nebo faxem.
15.10.6. NezahÆjý-li Zhotovitel prÆ
ce k odstraný ný reklamované havarijný vady ve sjednaném termýnu po
vný n pový řit odstraný ným havarijný
mený) Objednatele, je Objednatel oprÆ
obdrý ený reklamace (oznÆ
klady
vnickou nebo fyzickou osobu. Veý keré takto vzniklé nÆ
vady jinou odborný způsobilou prÆ
Objednatele uhradý Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdrý el pýsemnou vý zvu Objednatele
kladů na odstraný ný vadjinou odborný způsobilou osobou
k uhrazený tý chto nÆkladů. Uhrazeným nÆ
vo Objednatele poý adovat na Zhotoviteli zaplacený smluvný
podle tohoto odstavce nený dotčeno prÆ
klady na odstraný ný reklamované havarijný
pokuty podle této smlouvy. V přýpadý , ý e Zhotovitel nÆ
ruky, pokud je
roky z poskytnuté bankovný zÆ
vady neuhradý, uspokojý Objednatel své finančný nÆ
sjednÆ
na.
vný ný , tzn. ý e na jým reklamovanou vadu se
ý e-li se, ý e Objednatel reklamoval neoprÆ
15.10.7. ProkÆ
ruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veý keréjemu vzniklé
nevztahuje zÆ
nÆ
klady v souvislosti s odstraný ným vady.
15.10.8. Objednatel je povinen umoý nit pracovnýkům Zhotovitele přýstup do mýst, do který ch je nezbytný

jený pracý
přýstup k odstraný ný vady. Pokud tak neučiný, nený Zhotovitel v prodlený s termýnem zahÆ
na odstraný ný vady ani s termýnem pro odstraný ný vady.
15.11.

LHý TY PRO ODSTRANý NÍ REKLAMOVANý CH VAD
15.11.1. Lhůtu pro odstraný ný reklamovaný ch vad sjednajý obý smluvný strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obý ma stranami k dohodý o termýnu odstraný ný reklamované
vady, platý, ý e reklamovanÆvada musý bý t odstraný na nejpozdý ji do 30 dnů ode dne uplatný ný
reklamace Objednatelem.
rie sjednajý obý
15.11.2. Lhůtu pro odstraný ný rekýamovaný ch vad označený ch Objednatelem jako havÆ
smluvný strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obý ma stranami
rie musý bý t odstraný na
rie) platý, ý e havÆ
k dohodý o termýnu odstraný ný reklamované vady (havÆ
mený) Objednatelem.
nejpozdý ji do 24 hodin od okamý iku uplatný ný reklamace (oznÆ
ce k odstraný ný reklamovanévady ve sjednaném termýnu, je Objednatel
15.11.3. Nedokončý-li Zhotovitel prÆ
vnickou nebo
oprÆ
vný n pový řit odstraný ným reklamované vady jinou odborný způsobilou prÆ
klady Objednatele uhradý Zhotovitel do 14 dnů ode dne,
fyzickou osobu. Veý keré takto vzniklé nÆ
kladů na
kdy obdrý el pýsemnou vý zvu Objednatele k uhrazený tý chto nÆkladů. Uhrazeným nÆ
vo
odstraný ný vad jinou odborný způsobilou osobou podle tohoto odstavce nený dotčeno prÆ
Objednatele poý adovat na Zhotoviteli zaplacený smluvný pokuty podle této smlouvy. V přýpadý , ý e
klady na dokončený odstraný ný reklamované vady neuhradý, uspokojý Objednatel své
Zhotovitel nÆ
na.
ruky, pokud je sjednÆ
roky z poskytnutébankovný zÆ
finančný nÆ
15.11.4. O odstraný ný reklamované vady sepýý e Objednatel protokol, ve kterém potvrdý převzetý
dokončený ch pracý na odstraný ný vady a odstraný ný vady nebo uvede důvody, pro které odmýtÆ
opravu převzýt.

1512.

POSKYTNUTÍ SLEVY
V přýpadý , ý e v reklamaci Objednatel uplatný poý adavek na poskytnutý přimý řenéslevy ze sjednanéceny dýla,
stku odpovýdajýcý poskytované slevý na
ý e přýsluý nou čÆ
bude tato sleva poskytnuta tak, ý e Zhotovitel poukÆ
mený Objednatele
œčet Objednatele, a to nejpozdý ji do 14 dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrý ý pýsemné oznÆ
stka odpovýdajýcý ý kodý ,
o reklamaci. Vý ý e slevy ze sjednané ceny dýla bude určena Objednatelem jako čÆ
ný dýla k jeho œčelu nebo snýý eným odhadný ceny
kterÆ vznikne Objednateli omezeným moý nosti uý ývÆ
nemovitosti zhotovenéZhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadný
.
cený , kterou by tato nemovitost mý la jako bezvadnÆ

15.13.

V dalý ým platý ustanovený

2629-2636 občanského zÆkonýku.

2113-2117 a

¨ lÆ
nek XVI. Smluvný pokuty
16.1.

vazku v termýnu či lhůtý sjednanésmluvnými stranami v odstavci
Při prodlený Zhotovitele se splný ným jeho zÆ
2.2.4. člÆnku II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvný pokutu ve vý ý i 15.000, Kč
za kaý dý i započatý den prodlený. Stejnou smluvný pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v přýpadý ,
ý e Objednatel zjistý, ý e při realizaci dýla nený dodrý ena kvalita podle PROJEKTU sjednanÆtouto smlouvou, a to
vný n tyto pokuty inkasovat z poskytnuté bankovný
za kaý dý zjiý tý ný přýpad poruý ený. Objednatel je oprÆ
zÆruky.
-

16.2.

ch sjednaný ch
vazků v termýnech či lhůtÆ
Při prodlený Zhotovitele se splný ným ný kterého či ný který ch zÆ
smluvnými stranami v odstavcých 2.2.1. aý 2.2.3. člÆnku II. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvný pokutu ve vý ý i 3.000, Kč za kaý dý den prodlený. Stejnou smluvný pokutu za kaý dý i
řný den prodlený je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v přýpadý , ý e je Zhotovitele v
započatý kalendÆ
vný n tyto pokuty inkasovat z poskytnutébankovný zÆruky.
prodlený s vyklizeným staveniý tý . Objednatel je oprÆ
-

16.3.

V přýpadý prodlený Zhotovitele s odstraný ným vad, kteréjsou obsaý eny v soupisu vad a nedodý lků, který je
nýa převzetý dýla v termýnu sjednaném smluvnými stranami v odstavci 2.2.5. člÆnku
součÆ
stý protokolu o předÆ
ný a převzetý dýla nebo jeho čÆstý, je Zhotovitel povinen
II. této smlouvy nebo byl smluven pýsemný při předÆ
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zaplatit Objednateli smluvný pokutu ve vý ý i 1 .000,
Kč za kaý dý přýpad a den prodlený. Stejnou smluvný
pokutu za kaý dý přýpadje Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v přýpadý , ý e Objednatel zjistý, ý e stavebný
denýk nebude přýstupný na stavbý v pracovný dobý Objednateli, zaplatý Zhotovitel Objednateli smluvný pokutu
ve vý ý i 1.000, Kč za kaý dý zjiý tý ný přýpad. Taktéý stejnou vý ý i pokuty za kaý dý přýpad a den prodlený je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v přýpadý , ý e Zhotovitel bude v prodlený s plný ným svý ch zÆ
vazkč,
jejichý termýny byly sjednané s Objednatelem v průbý hu provÆ
dý ný dýla ve stavebným denýku, v zÆ
pisech
Z kontrolných dný nebo v jiný ch pýsemný ch dokumentech vyhotovený ch mezi Zhotovitelem a Objednatelem
podle této smlouvy. Objednatelje oprÆ
vný n tyto pokuty inkasovat z poskytnutébankovný zÆruky.
-

-

16.4.

V přýpadý , ý e Zhotovitel poruý ý bezpečnostný předpisy při realizaci stavby, zaplatý Objednateli smluvný pokutu
ve vý ý i 5.000, Kčza kaý dý zjiý tý ný přýpad poruý ený. Smluvný strany mohou sjednat pýsemnou dohodou cenýk
smluvných pokut za dýlčý poruý ený bezpečnostných předpise, pokud vý ak nedojde k dohodý , platý smluvný
pokuta sjednanÆ v tomto odstavci. Objednatel je oprÆ
vný n tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovný
zÆruky.
-

16.5.

V přýpadý prodlený Zhotovitele s nÆ
stupem na odstraný ný reklamovaný ch vad v zÆ
ručný dobý je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvný pokutu ve vý ý i 10.000, Kč za kaý dý přýpad a kalendÆ
řný den prodlený.
Stejnou smluvný pokutu uhradý Zhotovitel při prodlený s plný ným sjednaného termýnu odstraný ný
reklamovaný ch vad v zÆ
ručný dobý , a to za kaý dý přýpad a kalendÆ
řný den prodlený. Reý ený reklamovaný ch
vad je podrobný upraveno v člÆnku XV. Objednatel je oprÆ
vný n tuto pokutu inkasovat z poskytnutébankovný
zÆruky.
-

16.6.

Poruý ý-li Zhotovitel podstatný smlouvu (viz odstavec 17.1. člÆnku XVII. této smlouvy) a toto poruý ený nený
kryto jinou smluvný pokutou, zaplatý Zhotovitel Objednateli smluvný pokutu ve vý ý i 300.000, Kč. Objednatel
vný n tuto pokutu inkasovat z poskytnutébankovný zÆruky.
je oprÆ
-

16.7.

Pokud se na poruý ený povinnosti Zhotovitele vztahuje smluvný pokuta a zÆ
roveý zajiý tý ný bankovný zÆ
rukou,
rozhodne Objednatel, který způsob zajiý tý ný povinnostý Zhotovitele vyuý ije.

16.8.

Smluvný pokutou nený jakkoliv dotčeno prÆ
vo na nÆ
hradu ý kody z téhoý titulu. Smluvný pokuta je splatnÆ
prvnýho dne poté, kdy doý lo k poruý ený jý zajiý ýovanépovinnosti.

16.9.

Pokud zÆ
vazek provést dýlo zanikne řÆ
dný m ukončeným dýla, nezanikÆnÆ
rok na smluvný pokutu, kterÆsouvisý
s dřývý jý ým poruý eným povinnostý.

16.10.

Smluvný pokuty podle této smlouvy mohou bý t uplatný ny vedle sebe, tzn., ý e je-li jedným jednÆ
ným či
opomenutým Zhotovitele poruý eno výce povinnostý vyplý vajýcých mu z této smlouvy zajiý tý ný ch smluvnými
pokutami, je Objednatel oprÆ
vný n vý echny tyto smluvný pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se vý em takto
uplatný ný m smluvným pokutÆ
m podřýdit.

16.11.

Objednatel je oprÆ
vný n započýst smluvný pokuty proti pohledÆ
vce Zhotovitele. Zhotovitel nený oprÆ
vný n
jednostranný započýst pohledÆ
vky proti pohledÆ
vkÆ
m Objednatele.

16.12.

V přýpadý , ý e Objednatel bude v prodlený s œhradou œplné faktury, zaplatý œrok z prodlený ve vý ý i 0,015 %
z dluý néčÆ
stky za kaý dý den prodlený.

16.13.

Objednatel je oprÆ
vný n v odůvodný ný ch přýpadech moderovat vý ý i smluvný pokuty, kterÆje sjednÆ
na touto
smlouvou, s přihlédnutým k hodnotý zajiý ýovanépovinnosti ve smyslu ustanovený 2051 OZ. Uplatný ný tohoto
prÆ
va Objednatele nelze ze strany Zhotovitele vynutit.

¨ lÆ
nek XVII. Odstoupený od smlouvy
17.1.

Poruý ý-li strana smlouvu podstatný m způsobem, můý e druhÆstrana bez zbytečného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatnéje takovéporuý ený povinnosti, o ný mý strana poruý ujýcý smlouvu jiý při uzavřený smlouvy
vý dý la nebo musela vý dý t, ý e by druhÆstrana smlouvu neuzavřela, pokud by toto poruý ený předvýdala;
Podstatný m poruý eným smlouvy je taktéý nesplný ný povinnosti Zhotovitele předloý it bankovný zÆ
ruku; v
ostatných přýpadech se mÆza to, ý e poruý ený podstatné nený.

17.2.

Strana můý e Od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté. co z chovÆ
ný druhé strany nepochybný
vyplyne, ý e poruý ý smlouvu podstatný m způsobem, a nedÆ
-li na vý zvu oprÆ
vný néstrany přimý řenou jistotu.

17.3.

Jakmile strana oprÆ
vný nÆodstoupit od smlouvy oznÆ
mý druhéstraný . ý e od smlouvy odstupuje, nebo ý e na
smlouvý setrvÆ
vÆ
, nemůý e volbu jiý sama zmý nit.

17.4.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruý ený smluvný povinnosti a nevyuý ila své prÆ
vo,
nebrÆ
ný jý to odstoupit od smlouvy pozdý ji s odkazem na obdobnéjednÆ
ný druhéstrany.

17.5.

Odstoupeným od smlouvy se zÆ
vazek zruý uje od počÆ
tku.

17.6.

Plnil-li dluý nýk zčÆ
sti, můý e vý řitel od smlouvy odstoupit jen ohledný nesplný ného zbytku plný ný. NemÆ
-li vý ak
čÆ
stečnéplný ný pro vý řitele vý znam, můý e vý řitel od smlouvy odstoupit ohledný celého plný ný.

17.7.

Zavazuje-li smlouva dluý nýka k nepřetrý ité či opakované činnosti nebo k postupnému dýlčýmu plný ný, můý e
vý řitel Od smlouvy odstoupit jen s œčinky do budoucna. To neplatý, nemajý-li jiý přijatÆdýlčý plný ný sama o sobý
pro vý řitele vý znam.

17.8.

Odstoupeným od smlouvy zanikajý v rozsahu jeho œčinků prÆ
va a povinnosti stran. Tým nejsou dotčena prÆ
va
třetých osob nabytÆv dobré výře.
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17.9.

va na zaplacený smluvný pokuty nebo œroku z prodlený, pokud jiý
Odstoupený od smlouvy se nedotý kÆprÆ
ný, které mÆvzhledem ke
hradu ý kody vzniklé z poruý ený smluvný povinnosti ani ujednÆ
dospý l, prÆ
va na nÆ
ný o způsobu řeý ený sporů. Byl-Ii
svépovaze zavazovat strany i po odstoupený od smlouvy, zejména ujednÆ
dluh zajiý tý n, nedotý kÆse odstoupený od smlouvy ani zajiý tý ný.

17.10.

Objednatel můý e tuto smlouvu vypový dý t nebo od ný odstoupit v přýpadý , ý e vjejým plný ný nelze pokračovat.

17.11.

Objednatel můý e tuto smlouvu vypový dý t nebo Od ný odstoupit, a to bez zbytečného odkladu
ý e tato smlouva nemý la bý t uzavřena, neboý
kladý , kterého byla
vacým řýzený na zÆ
Zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadÆ
a)
vacým řýzený,
smlouva, mý l bý t vyloučen z œčasti v zadÆ
vacým řýzený na zÆ
kladý , kterého byla
Zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadÆ
b)
ným veřejné zakÆ
zky předloý il œdaje, dokumenty, vzorky nebo
smlouva, před zadÆ
neodpovýdaly skutečnosti a mý ly nebo mohly mýt vliv na vý bý r Zhotovitele,
nebo
c)

17.12.

poté, co zjistý,
uzavřena tato
uzavřena tato
modely, které

tu ve smyslu či. 258
vaý ný m poruý eným povinnosti členského stÆ
vý bý r Zhotovitele souvisý se zÆ
Smlouvy o fungovÆ
ný Evropské unie, o kterém rozhodl Soudný dvůr Evropské unie.

vných předpisů nený týmto ustanoveným dotčeno.
PrÆvo Objednatele ukončit tuto smlouvu podle jiný ch prÆ

¨ lÆ
nek XVIII. Ochrana In formacý
18.1.

konem čýslo
men se skutečnostý, ý e mÆ-li Objednatel mÆv souladu se zÆ
Zhotovitel prohlaý uje, ý e je seznÆ
106/1999 Sb., o svobodném přýstupu k informacým, v platném zný ný, a v souladu s ustanoveným 219 ZVZ
povinnost zveřejnit smlouvu vč. jejich zmý n a dodatků a vý ý i skutečný uhrazenéceny za dýlo, tak poskytnutý
kona nepovaý uje za poruý ený obchodnýho tajemstvý.
tý chto In formacý se dle citovaného zÆ

18.2.

technické informace, kteréjim byly svý řeny
Objednatel a Zhotovitel se zavazujý, ý e obchodný a stavebný
m bez pýsemného souhlasu druhého smluvnýho partnera
smluvným partnerem, nezpřýstupný třetým osobÆ
a neuý ijý tý chto informacý pro jiné œčely neý pro plný ný předmý tu této smlouvy (mimo informacý podle
ustanovený odstavce 18.1. člÆnku XVIII. této smlouvy).

18.3.

OCHRANA PR` V K PRý MYSLOVý MU A DUý EVNÍMU VLASTNICTVÍ
va k průmyslovému a duý evnýmu
leý itý respektovat prÆ
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy nÆ
vlastnictvý, kterÆby mohla bý t v souvislosti s plný ným této smlouvy dotčena a nese plnou odpový dnost za
roků vý ech třetých osob, které by mohly bý t v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
vypořÆ
dÆ
ný nÆ
v i v zÆ
vazkový ch prÆvných vztazých ke svý m
vný ochranu uvedený ch prÆ
zajistit přýsluý nou prÆ
poddodavatelům.

ý

lnýho
¨ lÆ
nek XIX. Systém řýzený kvality, plný ný systému environmentÆ
ochranu
zdravý
prÆ
ce
a
managementu a managementu pro bezpečnost
při prÆ
ci
19.1.

Zhotovitel se týmto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plný respektovat ustanovený ¨ eský ch
technický ch norem řady CSN EN ISO řady 9000 (CSN EN ISO 9001), tý kajýcých se systému řýzený kvality, a to
ve vý ech fÆzých plný ný předmý tu této smlouvy.

19.2.

Doklad o provedené vý stupný kontrole je povinen předloý it Zhotovitel v termýnu uvedeném v odstavci 2.2.3.
leý itostý, které připravý
lný tyto nÆ
člÆnku II. této smlouvy. Vý stupný kontrola bude obsahovat minimÆ
Zhotovitel:
Soupis vad a nedodý lků člený ný po jednotlivý ch stavebných objektech a provozných souborech
vč. profesý.
stupce Zhotovitele
Soupis vý ech dokladů a fyzické doloý ený tý chto dokladů, které odpový dný zÆ
konem č. 22/1997 Sb., o technický ch
vnost a soulad s PROJEKTEM a se zÆ
ový řila potvrdil jejich sprÆ
poý adavcých na vý robky, ve zný ný pozdý jý ých předpis a souvisejýcých předpisů.
TDS provede kontrolu dokladů. V přýpadý , ý e doklady budou neœplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM
konem č. 22/1997 Sb., o technický ch poý adavcých na vý robky, ve zný ný pozdý jý ých předpisů,
a zÆ
ný a převzetý.
a souvisejýcými předpisy, nebude dokončena vý stupný kontrola a dýlo nebude připraveno k předÆ

19.3.

Zhotovitel se týmto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plný respektovat systém
environmentÆ
lnýho managementu dle CSN EN ISO řady 14000 (CSN EN ISO 14001), přýpadný obdobný ,
který m Zhotovitel disponuje, a to ve vý ech fÆzých plný ný předmý tu této smlouvy.

¨ lÆ
nek XX. NÆ
slednÆnemoý nost plný ný
20.1.

vazek pro nemoý nost
vazku ný kteréze smluvných stran nesplnitelný m, zanikÆzÆ
Stane-li se dluh po vzniku zÆ
plný ný. Plný ný nený nemoý né, lze-li dluh splnit za ztýý ený ch podmýnek, s vý tý ými nÆklady, s pomocý jinéosoby
nebo aý po určenédobý .

20.2.

Nemoý nost plný ný prokazuje dluý nýk.
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¨ lÆ
nek XXI. ZÆ
vý rečnÆustanovený

Q

21.1.

Pokud nený v této smlouvý vý slovný uvedeno jinak, předklÆdÆZhotovitel TDS a Objednateli veý kerépýsemné
dokumenty vý dy ve třech vyhotovených, kterÆbudou slouý it pro vnitřný potřeby TDS a Objednatele.

21.2.

Zmý nu oprÆvný ný ch osob nebo zmý nu rozsahu oprÆvný ný tý chto osob, stejný tak zmý nu œdajů uvedený ch
v zÆhlavý této smlouvy je nutno oznÆmit druhésmluvný straný pýsemný . Učinnost mÆtakovÆto zmý na dnem
doručený.

21.3.

Zhotovitel nený oprÆvný n převést bez předchozýho pýsemného souhlasu Objednatele svÆprÆva a zÆvazky,
vyplý vajýcý z této smlouvy na třetý osobu.

21.4.

Tuto smlouvu lze mý nit pouze pýsemný mi dodatky, označený mi jako dodatek s pořadový m čýslem ke smlouvý
o dýlo a potvrzený mi oprÆvný ný mi zÆ
stupci obou smluvných stran.

21.5.

Tato smlouva a jejý přýpadnédodatky bude v souladu s povinnou elektronickou komunikacý mezi zadavatelem
a dodavatelem podle 211 ZVZ uzavřena elektronicky.

21.6.

Nedýlnou součÆ
stý této smlouvy jsou tyto přýlohy:
přýloha čýslo I.
PROJEKT, ROZPO¨ ET a POVOLENÍ
přýloha čýslo II.
HARMONOGRAM PLNý NÍ
přýloha čýslo III.
DOHODA O JEDNOTNý M POSTUPU Pý I ODSOUHLASOV` NÍ ZMý N A ZMý NOVý LIST
přýloha čýslo IV.
DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENÍM DÍLA

21.7.

Smluvný strany se dohodly, ý e jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řýdý přýsluý ný mi ustanovenými
občanského zÆkonýku v platném zný ný, nevyplý vÆ-li z ujednÆ
ný v této smlouvý jinak.

21.8.

Smluvný strany shodný a vý slovný prohlaý ujý, ý e doý lo k dohodý o celém obsahu smlouvy a ý e je jim obsah
smlouvy dobře znÆm v celém jeho rozsahu s tým, ý e smlouva je projevem jejich vÆýné, pravéa svobodnévůle
a nebyla uzavřena v týsni či za nÆ
padný nevý hodný ch podmýnek.

21.9.

PřýpadnÆnevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli člÆnku, odstavce, nebo ustanovený této smlouvy nemÆ
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatných ustanovený této smlouvy. V přýpadý , ý e by jaký koli takový to
člÆnek, odstavec nebo ustanovený mý lo z jakéhokoli důvodu pozbý t platnosti (zejména z důvodu rozporu
s aplikovatelný mi zÆkony a ostatnými prÆvnými normami), provedou smluvný strany konzultace a dohodnou se
na prÆ
vný přijatelném způsobu provedený zÆ
mý rů obsaý ený ch v téčÆsti smlouvy, jeý pozbyla platnosti.

V Brný , dne 28.6.2021

V Brný , dne 28.6.20

mý sto Brno
Mý stskÆÆstBrnoRekovke a MokrÆHora
za Objednatele
Starosta
nÆ
m. 11, 621 OO Brno
ygké
ho
Mgr. Bc. Marek
starosta mý stskéčÆ
sti

Da.

l19

(2)

Martin Ja oý ek
jednatel spo čnosti

Schvalovacý doloý ka podle ustanovený 41 zÆ
kona č. 128/2000 Sb., o obcých
(obecný zřýzený), v platném zný ný
Tato smlouva byla schvÆlena na 32. schůzi Rady mý stskéčÆsti Brnoý ý ečko vice a MokrÆHora, konanédne 3.3.2021.
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PROJEKT, ROZPO¨ ET a POVOLENÍ
stý:
dÆz tý chto čÆ
kterÆse sklÆ
PROJEKTU
st této smlouvy
uloý en jako samostatnÆčÆ
ROZPO¨ TU

POVOLENÍ

zvem: ý Adaptace budovy bý valékotelny na novou třýditý
Smlouva o dýlo s nÆ

strana ¨ ýslo 25

Strana 33 / 34

Rozpočtové opatření
Kapitálové výdaje - přesun
ORJ
§
pol.
ÚZ
4200
4200

2321
6330

6313
6363

ORG

Věcná náplň

300199 Investiční transfery OŽP
3016 Investiční převody mezi městem a městskými částmi
Investiční transfer MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora – na realizovanou
zelenou střechu na budově bývalé kotelny

v tis. Kč
Upr. rozpočet
Úprava
k 30.03.2022 rozpočtu + 8 032
-223
8 538
223
0

223

Rozpočet
po změně
7 809
8 761
223
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