P ÍLOHA . 1 k Výzv k podání nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY
Název ve ejné zakázky:

Rekonstrukce místních komunikací a vybraných
inženýrských sítí ve m st eský Krumlov - ul. Vyšehradská
1. Základní identifika ní údaje

2.1. Zadavatel
Název:
Sídlo:
I :
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:
2.2. Uchaze
Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
I :
DI :
Osoba oprávn ná jednat
za uchaze e:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:

M sto eský Krumlov
nám stí Svornosti 1, 381 01 eský Krumlov
00245836
Mgr. Dalibor Carda, starosta m sta
Karel Jirovec, investi ní technik OI
380 766 710
karel.jirovec@mu.ckrumlov.cz
Ing. Hynek Púazderka, investi ní technik OI
380 766 717
hynek.pazderka@mu.ckrumlov.cz

2. Nabídková cena v K
DPH
Cena bez DPH
sazba
ástka (v K )
Nabídková cena celkem
3. Oprávn ná osoba za uchaze e jednat
Titul, jméno, p íjmení
Funkce
Podpis oprávn né osoby

Cena celkem v . DPH

P ÍLOHA . 2 k Výzv k podání nabídky
Seznam osob dle § 44 odst. 6 zákona, s jejichž pomocí hodlá dodavatel (zhotovitel) ve ejnou
zakázku plnit (subdodavatelé - podzhotovitelé)
Ve ejná zakázka malého rozsahu dle Pravidel pro zadávání zakázek
malého rozsahu m stem eský Krumlov a jím z ízených organizací

Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských
sítí ve m st eský Krumlov - ul. Vyšehradská
Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
I :
DI :
Právní forma:
Osoba oprávn ná jednat za
dodavatele:
Osoby zmocn né k dalším
jednáním:
Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
I :
DI :
Právní forma:
Osoba oprávn ná jednat za
dodavatele:
Osoby zmocn né k dalším
jednáním:
Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
I :
DI :
Právní forma:
Osoba oprávn ná jednat za
dodavatele:
Osoby zmocn né k dalším
jednáním:

ást pln ní VZ,
kterou hodlá dodavatel
(zhotovitel)
zadat subdodavateli
(podzhotoviteli)

podíl na
pln ní VZ
vK

P ÍLOHA . 3 k Výzv k podání nabídky

estné prohlášení
Já, níže podepsaný uchaze ..............................................tímto estn prohlašuji, že:
a) jsem nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in spáchaný ve prosp ch organizované zlo inecké skupiny, trestný
in ú asti na organizované zlo inecké skupin , legalizace výnos z trestné innosti, podílnictví, p ijímání úplatku,
podplácení, nep ímého úplatká ství, podvodu, úv rového podvodu, v etn p ípad , kdy jde o p ípravu nebo pokus
nebo ú astenství na takovém trestném inu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu,
b) jsem nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in, jehož skutková podstata souvisí s p edm tem podnikání
dodavatele podle zvláštních právních p edpis nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
inu,
c) jsem v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé sout že formou podplácení podle
zvláštního právního p edpisu,
d) v i mému majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neprob hlo insolven ní ízení, v n mž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolven ní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek neposta uje k úhrad náklad
insolven ního ízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela neposta ující nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních p edpis ,
e) nejsem v likvidaci,
f) nemám v evidenci daní zachyceny da ové nedoplatky, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání i bydlišt dodavatele,
g) nemám nedoplatek na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojišt ní, a to jak v eské republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele,
h) nemám nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti,
a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele,
i) jsem nebyl v posledních 3 letech pravomocn disciplinárn potrestán a nebylo mi pravomocn uloženo kárné
opat ení podle zvláštních právních p edpis , (v p ípad kdy je požadováno prokázání odborné zp sobilosti podle
zvláštních právních p edpis ); totéž platí i pro mého odpov dného zástupce, který vykonává poptávanou innost a
další osoby odpovídající za moji innost dodavatele,
j) nejsem veden v rejst íku osob se zákazem pln ní ve ejných zakázek,
k) nebyla mi v posledních 3 letech pravomocn uložena pokuta za umožn ní výkonu nelegální práce podle
zvláštního právního p edpisu,
l) v návaznosti na zákon . 418/2011 Sb., o trestní odpov dnosti právnických osob, v platném zn ní a zn ní ásti
ty icáté - . l - zákona . 420/2011 Sb., o zm n n kterých zákon v souvislosti s p ijetím zákona o trestní
odpov dnosti právnických osob a ízení proti nim, v platném zn ní, které nabyly ú innosti dnem 1. ledna 2012,
uchaze rovn ž estn prohlašuje, že obchodní spole nost
..............................................................................................................
(doplní uchaze )
nebyla pravomocn odsouzena pro n který z trestních in uvedených výše v písm. a) a b).
m) uchaze dále estn prohlašuje, že je ekonomicky a finan n zp sobilý splnit ve ejnou zakázku,a dále výslovn
prohlašuje, že v tomto zadávacím ízení podává pouze jednu nabídku, nemá postavení subdodavatele jehož
prost ednictvím by jiný uchaze prokazoval spln ní kvalifika ních p edpoklad a v tomtéž ízení nepodává
spole nou nabídku.
Za uchaze e:
V .... ...................................................dne........................
.............................................................
jméno, p íjmení, funkce, podpis

P ÍLOHA . 4 k Výzv k podání nabídky

Název ve ejné zakázky:

Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve
m st eský Krumlov - ul. Vyšehradská

Prohlášení uchaze e
Za uchaze e (jméno, p íjmení, místo podnikání, I / obchodní jméno, sídlo, I ):

................................................................................................................................................
tímto estn prohlašuji, že:
d) žádná z osob, které jsou statutárním orgánem uchaze e nebo lenem statutárních orgán uchaze e,
v posledních 3 letech od konce lh ty pro podání nabídek nebyla v pracovn právním, funk ním i
obdobném pom ru u zadavatele;
v p ípad , že tyto osoby v uvedené dob byly statutárním orgánem nebo lenem statutárního orgánu uchaze e,
p edloží uchaze seznam t chto osob, který bude sou ástí tohoto prohlášení

e) uchaze má / nemá *) formu akciové spole nosti;
pokud uchaze má formu akciové spole nosti, p edkládá sou asn seznam vlastník akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota p esahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený v termínu pro podání nabídek, který bude
sou ástí tohoto prohlášení

f) na zpracování nabídky se nepodílel žádný zam stnanec zadavatele nebo len realiza ního týmu
zadavatele;
g) uchaze neuzav el a neuzav e zakázanou dohodu podle zákona . 143/2001 Sb., o ochran
hospodá ské sout že a o zm n n kterých zákon (zákon o ochran hospodá ské sout že), ve zn ní
pozd jších p edpis v souvislosti se zadávanou ve ejnou zakázkou.

V .................................... dne ....................................
Jméno, p íjmení, funkce ( iteln ): ........................................................................
Podpis: ....................................

*)

nehodící se škrtn te

P íloha . 5 k Výzv k podání nabídky

SMLOUVA O DÍLO
uzav ená podle § 2586 a násl. zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní
pozd. p edpis
íslo smlouvy zhotovitele:

íslo smlouvy objednatele:

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:
M sto eský Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, eský Krumlov, PS 381 01
zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou m sta
I : 00245836
DI : CZ00245836
osoby oprávn né jednat
- ve v cech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta m sta
- ve v cech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic M Ú eský Krumlov
bankovní spojení: Komer ní banka, a.s., eský Krumlov
íslo ú tu: 221241/0100
tel. 380 766 700
na stran jedné (dále jen „objednatel“)
a
1.2. Zhotovitel:
Obchodní jméno:
Sídlo:
Zápis v OR:
I :
DI :
zastoupená
osoby oprávn né jednat
- ve v cech smluvních:
- ve v cech technických:
bankovní spojení:
íslo ú tu:
tel.
na stran druhé (dále jen „zhotovitel“)
uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona . 89/2012 Sb., ob anský
zákoník, ve zn ní pozd. p edpis (dále jen „ob anský zákoník“ nebo jen "OZ") tuto
Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva").
1.3. Smlouva je uzav ena na základ rozhodnutí objednatele o p id lení ve ejné zakázky na
stavební práce "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve
m st
eský Krumlov - ul. Vyšehradská" (dále jen "zakázka").
1.4. Objednatele p i realizaci stavby krom zástupc uvedených v odst. 1.1. m že zastupovat
s p sobností technického dozoru stavebníka t etí osoba (dále jen "Technický dozor").
Bližší ujednání týkající se technického dozoru jsou uvedena v l. 11 Smlouvy.
Smlouva o dílo - strana 1 (celkem 20)

1.5. P i operativním technickém ízení inností p i realizaci díla, p i potvrzování zápis o
spln ní podmínek pro uvol ování záloh, odsouhlasení faktur nebo jiných podklad pro
placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápis o p edání a p evzetí díla nebo
jeho ásti jsou zmocn ni jednat:
za zhotovitele: .........................................., funkce, tel. xxx xxx xxx,
za objednatele: Karel Jirovec, technik OI, tel. 380 766 710, Ing. Hynek Pazderka, technik
OI, tel. 380 766 717,
a to vždy každý z nich samostatn , pokud není stanoveno jinak. Toto zmocn ní trvá až do
písemného odvolání.
2. Základní údaje o díle
2.1. Název stavby: "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve
m st
eský Krumlov - ul. Vyšehradská".
Dílo je popsáno v projektové dokumentaci zpracované pro ást Komunikace spole ností
AP2, spol. s r.o., I : 28149271, datum: erven 2013, íslo zakázky 85 – 2013 a pro ást
Vodovod p. Ji ím Svá kem - Videall Projekt, datum: erven 2014, íslo zakázky 2-06-16PS ( (dále jen "projektová dokumentace").
Podrobné vymezení díla dále vyplývá ze zadávací dokumentace zakázky a z nabídky
zhotovitele podané v zadávacím ízení.
2.2. Adresa stavby: eský Krumlov - pozemky p. . 782/10, 782/15, 782/23, 1395, 1562, 3822,
3802, 1192, vše v k.ú. a obci eský Krumlov.
2.3. Stavební povolení/ohlášení/vyjád ení:
rekonstrukce MK - Stavební povolení .j. MUCK 46415/2013 ze dne 28.8.2013
vým na vodovodu - Spole né vyjád ení OŽPZ .j. MUCK 37217/2014/OŽPZ/Ra ze dne
9.7.2014.
2.4. Závazné stanovisko OÚPPP M Ú eský Krumlov
rekonstrukce MK - Závazné stanovisko .j. MUCK 44674/2013/OÚPPP/DP ze dne
19.8.2013
vým na vodovodu - Závazné stanovisko .j. MUCK 42676/2014/OÚPPP/Lep ze dne
4.8.2014.
2.5. Realizace ásti díla "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských
sítí v
eském Krumlov
- ul. Vyšehradská,“ registra ní
íslo projektu:
CZ.1.14/1.5.00/31.03007, bude spolufinancována ze zdroj Evropské unie v rámci
Regionálního opera ního programu NUTS II Jihozápad (dále též "ROP NUTS II
Jihozápad"), název prioritní osy: Dostupnost center, oblast podpory: Rozvoj místních
komunikací.
3. P edm t pln ní
3.1. P edm tem Smlouvy je závazek zhotovitele provést vlastním jménem pro objednatele dílo
uvedené v l. 2 Smlouvy v rozsahu a kvalit stanovené projektovou dokumentací a v
termínech dohodnutých ve Smlouv .
3.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funk ní a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí, v etn dodávek pot ebných materiál a za ízení
nezbytných pro ádné dokon ení díla, dále provedení všech inností souvisejících
s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro ádné
dokon ení díla nezbytné.
Smlouva o dílo - strana 2 (celkem 20)

3.3. Mimo všechny definované innosti pat í do dodávky stavby i následující práce a innosti:
a) zajišt ní a provedení všech opat ení organiza ního a stavebn technologického
charakteru k ádnému provedení díla,
b) veškeré práce a dodávky související s bezpe nostními opat eními na ochranu lidí a
majetku,
c) zabezpe ení za ízení staveništ a to v souladu s pot ebami zhotovitele, v souladu
s dokumentací p edanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele,
zajišt ní bezpe nosti práce a ochrany životního prost edí,
d) demontáž stávajícího za ízení,
e) zajišt ní atest a doklad o požadovaných vlastnostech výrobk ke kolaudaci nap .
podle zákona . 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zm n a
dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd. p edpis ,
f) prohlášení o shod ,
g) z ízení a odstran ní za ízení staveništ ,
h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v etn poplatku za
uskladn ní v souladu s ustanoveními zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n
n kterých dalších zákon , ve zn ní pozd. p edpis ,
i) zajišt ní fotodokumentace o pr b hu stavby v tišt né a digitální podob . Tato
fotodokumentace opat ená stru ným popisem s vyzna ením data po ízení bude
objednateli p edána jako p íloha protokolu o p edání a p evzetí dokon ené stavby,
j) vypracování dokumentace skute ného provedení stavby v souladu s Vyhláškou .
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zn ní pozd. p edpis , a její p edání
objednateli v šesti vyhotoveních, p edání úplných informací a podklad ke všem
zm nám stavebním i technologickým tak, jak budou v pr b hu provád ní díla
odsouhlaseny objednatelem a provedeny,
k) zpracování geodetického zam ení (polohopis a výškopis) veškerých terénních úprav a
p edání tohoto zam ení v tišt né a digitální (elektronické) podob v otev ených
formátech objednateli v šesti vyhotoveních,
l) zpracování geodetického zam ení (polohopis a výškopis) veškerých nov vzniklých
staveb (místní komunikace, chodníky, cesty, schodišt , ve ejné osv tlení), vyhotovení
geometrického plánu schváleného p íslušným katastrálním ú adem tak, aby nov
vzniklé stavby mohly být p ípadn zapsány do evidence katastru nemovitostí a p edání
tohoto zam ení v tišt né a digitální (elektronické) podob v otev ených formátech
objednateli v šesti vyhotoveních,
m) detailní zdokumentování p esného skute ného vedení všech rozvod (EI aj.), a to jak
fotodokumentací, tak p esným zákresem do zjednodušených stavebních výkres k
tomu vyhotovených na náklady zhotovitele; zákresy budou detailn kótovány, p i emž
tyto zákresy budou provedeny odd len pro každý jednotlivý druh realizovaných
rozvod ; všechny tyto podklady budou vypracovány a odevzdány objednateli a
zpracovateli projektové dokumentace skute ného provedení stavby, každému v šesti
vyhotoveních v tišt né a digitální (elektronické) podob ;
n) zajišt ní veškerých geodetických prací a pr zkum souvisejících s provedením díla a
jejich zdokumentování pro pot eby zhotovení projektové dokumentace skute ného
provedení stavby;
o) zajišt ní veškerých ve ejnoprávních povolení, povolení, souhlas a oznámení
p íslušných ú ad a dalších doklad souvisejících s provedením díla a jeho kolaudací
Smlouva o dílo - strana 3 (celkem 20)

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.
3.8.

tj. vydáním kolauda ního souhlasu (nap . ve vztahu k pot ebným p ekop m i zábor m
nutným k provedení díla),
p) povinnost sou innosti zhotovitele, resp. její zajišt ní zhotovitelem u jeho
subdodavatel ,
q) povinnost vést p esnou evidenci zm n v množství, kvalit , použitých materiál apod.
samostatné zm nové listy, do nichž zhotovitel zapisuje zejména všechny zm ny,
v jejichž d sledku dochází k odchylkám od projektové dokumentace pro provedení
stavby a veškeré zm ny v množství, kvalit , použitém materiálu apod., které v pr b hu
provád ní díla vzniknou, a povinnost pr b žn písemn oznamovat veškeré zm ny
objednateli v rámci pravidelných kontrolních dní stavby.
Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k ádnému a v asnému
provedení díla. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné pé e p ezkoumat veškeré
výše uvedené podklady a bez zbyte ného odkladu objednatele písemn upozornit na
jejich p ípadné vady bránící ádnému a/nebo v asnému provedení díla. P ekáží-li vady
podklad ádnému a/nebo v asnému provedení díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho
provád ní p eruší až do doby jejich zm ny nebo písemného sd lení objednatele, že na
jejich použití p i provád ní díla trvá. Zhotovitel, který nesplnil uvedené povinnosti,
odpovídá za nemožnost dokon ení díla nebo za vady díla zp sobené použitím
nevhodných podklad pro jeho provedení.
Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že byl p ed podpisem Smlouvy
ádn seznámen s veškerými podmínkami vztahujícími se k realizaci díla.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v as, v odpovídající kvalit podle platných p edpis a
technických norem. Zhotovitel potvrzuje, že si je v dom mimo ádného významu ádného a
v asného provedení díla, jak je definováno ve Smlouv , v souladu s veškerými
podmínkami uvedenými ve Smlouv .
Objednatel se zavazuje p evzít provedené dílo bez vad a nedod lk a uhradit za
provedení díla cenu tak, jak je uvedeno dále.
Dílo je považováno za ukon ené po provedení všech prací a dodávek uvedených v l. 3.
Smlouvy prosté vad a nedod lk a poté, kdy zhotovitel p edal objednateli veškeré doklady
uvedené v odst. 10.2. Smlouvy.

4. Sjednaná doba pro provedení díla
4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
4.1.1. Zhotovitel zahájí práce do 10 (deseti) pracovních dn po doru ení písemné výzvy
objednatele k zahájení prací (p edpokládaný termín zahájení stavebních prací je
15. b ezna 2015).
4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukon it práce nejpozd ji 30. ervna 2015.
4.1.3. Zhotovitel vyklidí staveništ do 5 (p ti) dn od p edání a p evzetí díla.
4.2. Pln ní p edm tu Smlouvy m že být zahájeno pouze na výslovný pokyn objednatele.
4.3. Pln ní p edm tu Smlouvy je zahájeno protokolárním p edáním staveništ zhotoviteli a
ukon eno bude v souladu s l. 10 Smlouvy.
4.4. Objednatel se zavazuje p edat zhotoviteli staveništ prosté veškerých právních i
faktických vad a prosté práv t etích osob v etn všech doklad pro provedení díla
nejpozd ji v den zahájení stavby.
4.5. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedod lk p ed sjednaným termínem
dokon ení, zavazuje se objednatel toto dílo p evzít i v d ív jším nabídnutém termínu.
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4.6. Dodržení doby pln ní ze strany zhotovitele je závislé od ádného a v asného
spolup sobení objednatele dohodnutém ve Smlouv . Po dobu prodlení objednatele
s poskytnutím spolup sobení není zhotovitel v prodlení se spln ním závazku, pokud
písemn upozornil objednatele na nutnost poskytnutí spolup sobení v p im ené dob .
Pokud je objednatel v prodlení s pln ním tohoto svého závazku, je zhotovitel do doby
sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávn n p erušit práce na stavb a požadovat
zm nu Smlouvy v p íslušných ástech, zejména v termínu dokon ení.
4.7. Lh ty pln ní p edm tu Smlouvy se ídí harmonogramem postupu prací p edloženým
v nabídce zhotovitele, který tvo í p ílohu . 3 Smlouvy a je její nedílnou sou ástí.
4.8. Harmonogram m že být aktualizován podle skute ného termínu zahájení stavby
v souladu s podmínkami Smlouvy. P ípadná aktualizace bude provedena zhotovitelem a
projednána s objednatelem, a to nejpozd ji do termínu zahájení prací.
4.9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladn informovat objednatele o veškerých okolnostech,
které mohou mít vliv na termíny provedení díla i jakékoliv jeho ásti.
5. V ci ur ené k provedení díla
5.1. Objednatel se zavazuje p edat zhotoviteli nejpozd ji p i p edání staveništ doklad
prokazující povolení stavby, veškeré pot ebné doklady podle podmínek stavebního
povolení a projektové dokumentace o p edepsaných zkouškách podmi ujících p evzetí,
zprovozn ní a kolaudaci díla pro kolauda ní ízení.
5.2. Objednatel po uzav ení Smlouvy p edá zhotoviteli bez zbyte ného odkladu doklady,
uvedené v odst. 2 ásti II. Všeobecných obchodních podmínek m sta eský Krumlov
(dále jen "VOP"), které tvo í p ílohu . 2 Smlouvy a jsou její nedílnou sou ástí.
5.3. Objednatel má ke zhotovované v ci vlastnické právo, p i emž zhotovitel nese nebezpe í
škod až do okamžiku p edání díla.
6. Cena za dílo
6.1. Cena za zhotovení p edm tu Smlouvy v rozsahu dle l. 3 Smlouvy je stanovená dohodou
smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona . 526/1990 Sb., o cenách, ve zn ní pozd.
p edpis , a iní:
Cena celkem bez DPH
K .
6.2. Cena celkem bez DPH, uvedená v l. 6. odst. 6.1. Smlouvy (dále též "dohodnutá cena
díla"), je stanovena na základ nabídky zhotovitele ze zadávacího ízení a zadávacích
podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpo et stavby (ocen né soupisy prací s
výkazy vým r) ze zadávacího ízení (dále jen "nabídkový rozpo et stavby") tvo í p ílohu .
1 Smlouvy a je její nedílnou sou ástí.
6.3. Dohodnutá cena díla je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky.
Da z p idané hodnoty (dále jen "DPH") bude vždy uvedena ve výši dle p edpis platných
k datu zdanitelného pln ní v souladu se zákonem . 235/2004 Sb., o dani z p idané
hodnoty, ve zn ní pozd. p edpis (dále jen "zákon o DPH"), není-li dále uvedeno jinak.
V dob podpisu smlouvy iní základní sazba DPH 21%.
6.4. V dohodnuté cen díla jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu a
likvidaci za ízení staveništ a náklady prací a požadavk uvedených v odst. 3.2. Smlouvy
a 3.3. Smlouvy.
6.5. Dohodnutá cena díla je cenou nejvýše p ípustnou a m že být zm n na pouze
v p ípadech a za podmínek uvedených ve Smlouv , zejména pak v p ípad :
a) dojde-li k zastavení nebo prodloužení stavby z d vod ležících na stran objednatele,
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b) dojde-li k zúžení p edm tu pln ní stavby oproti zadávacím podklad m,
c) dojde-li ke zm n podmínek financování dle Smlouvy,
d) dojde-li k zm n rozsahu díla na základ :
da) požadavku objednatele - na ízené vícepráce
Pokud se p i realizaci díla vyskytne pot eba dodate ných stavebních prací a/nebo
dodávek a/nebo služeb, které nebyly obsaženy v p edm tu díla dle Smlouvy ani
jejich cena není obsažena ve dohodnuté cen díla a objednatel trvá na jejich
provedení, zhotovitel m že provést tyto stavební práce, dodávky nebo služby
pouze na základ písemné dohody s objednavatelem o jejich provedení,
db) požadavku zhotovitele - vyžádané vícepráce
Pokud se p i realizaci díla vyskytne pot eba dodate ných stavebních prací a/nebo
dodávek a/nebo služeb, které v p vodních zadávacích podmínkách nebo v dob
sjednání Smlouvy nebyly známy a nebyly v p edm tu Smlouvy zahrnuty v bec
nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich pot eba vznikla v d sledku
objektivn nep edvídaných okolností, tyto dodate né stavební práce a/nebo
dodávky a/nebo služby jsou nezbytné pro provedení p vodních stavebních prací
a/nebo dodávek a/nebo služeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl p edvídat a tyto
skute nosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí zhotovitel jejich pot ebu
písemn objednateli. Smluvní strany za nou bez zbyte ného odkladu jednat o
zp sobu, jakým bude vzniklá pot eba dodate ných stavebních prací a/nebo
dodávek a/nebo služeb realizována. K tomu budou postupovat podle VOP.
dc) zjišt ní rozhodných skute ností p i efektivním provád ní díla, v jejichž d sledku je
možné omezit rozsah díla bez toho, že by došlo ke zm n kvalitativních hodnot
díla – mén práce.
Pokud zhotovitel zjistí p i efektivním provád ní díla, že na základ posouzení
rozhodných skute ností lze navrhnout objednateli omezení rozsahu díla o
mén práce, je povinen toto u init bez zbyte ného odkladu. Objednatel se
zavazuje p íslušný návrh zhotovitele posoudit a vyjád it se k n mu v p im ené
lh t po jeho obdržení, p i emž pokud se objednatel nevyjád í ve lh t p ti
pracovních dn , platí, že návrh nep ijal.
6.6. Cena za dílo zahrnuje i vícepráce, o kterých zhotovitel v dob podpisu Smlouvy nev d l,
a o nich p i vynaložení odborné pé e v d t mohl i m l. Tímto se rozumí zejména práce,
které m l již zhotovitel možnost p edpokládat na základ p íslušné projektové
dokumentace.
6.7. Má-li z d vod uvedených v odst. 6.5. Smlouvy dojít ke zm n dohodnuté ceny díla, musí
být postupováno podle ásti VII. a ásti XVIII. VOP. Pro ocen ní prací a/nebo dodávek
a/nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena uvedená v nabídkovém rozpo tu
stavby. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpo tu stavby uvedena není, bude k
jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy ÚRS Praha
(podle Katalog „S“ a „M“ popis a sm rných cen stavebních a montážních prací) nebo
jiné ve stavebnictví b žn užívané cenové soustavy, a to vždy na úrovni 80% v té dob
platných sm rných jednotkových cen. Realizaci prací a/nebo dodávek a/nebo služeb je
možno provést pouze v rozsahu písemn odsouhlaseném ob ma smluvními stranami,
který je uveden na zm novém list . Jestliže zhotovitel provede n které z t chto prací bez
písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré
náklady spojené s t mito zm nami a dopl ky nese zhotovitel.

Smlouva o dílo - strana 6 (celkem 20)

6.8. K provedení veškerých víceprací (na ízených i vyžádaných) musí být vždy uzav en
písemný vzestupn íslovaný dodatek ke Smlouv , v n mž bude ur en zejména p edm t
a rozsah prací, as pln ní, p edpokládaný dopad na termín celé stavby a cena t chto
prací, stanovená podle odst. 6.7. Smlouvy. Podkladem pro uzav ení dodatku je vždy
zm nový list zpracovaný zhotovitelem, který bude obsahovat veškeré kvantitativní,
kvalitativní a jiné zm ny rozsahu díla a jejich dopad na zm nu dohodnuté ceny díla a
p ípadnou zm nu termínu dokon ení díla.
6.9. Bez ohledu na vše výše uvedené platí, že cena za dílo m že být navýšena pouze z
d vodu víceprací, které budou zadány v souladu se zákonem . 137/2006 Sb., o
ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd. p edpis (dále jen "zákon o ve ejných zakázkách").
6.10. Smluvní strany se sou asn zavazují p i specifikaci rozsahu a obsahu veškerých
víceprací postupovat v souladu s podmínkami poskytovatele dotace.
7. Platební podmínky
7.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat platby postupn v závislosti na skute ném
postupu provád ní díla zhotovitelem.
7.2. Cena za dílo bude objednatelem hrazena podle smluvními stranami a technickým
dozorem odsouhlaseného zjiš ovacího protokolu, který bude obsahovat soupis skute n
provedených prací a bude tvo it p ílohu každé faktury vystavené zhotovitelem za každý
kalendá ní m síc. Fakturované ceny budou odpovídat položkám dle výkazu vým r.
7.3. Úhrada p íslušné ásti ceny za dílo bude provád na na základ faktur – da ových
doklad – vystavených zhotovitelem za kalendá ní m síc zp tn a p edložených
objednateli vždy ve dvou originálech.
7.4. Zhotovitel je povinen p edložit technickému dozoru i objednateli nejpozd ji do 10
kalendá ních dn od uplynutí p íslušného m síce zjiš ovací protokol ve dvou originálech,
jehož sou ástí bude soupis skute n provedených prací v tomto m síci, v etn veškerých
p ípadných víceprací i mén prací. Objednatel se zavazuje schválit zjiš ovací protokol
pouze v p ípad , že skute n provedené práce budou po termínové i v cné stránce
odpovídat harmonogramu. Zjiš ovací protokol bude obsahovat zejména:
− ozna ení Soupis provedených prací v období od - do,
− název, sídlo a I zhotovitele,
− údaj o zápisu v obchodním rejst íku v . spisové zna ky,
− název, sídlo a I objednatele,
− datum vystavení,
− p edm t a název díla, íslo Smlouvy,
− soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle
nabídkového rozpo tu stavby,
− cenu bez DPH ásti díla odpovídající soupisu provedených prací,
− razítko a podpis oprávn né osoby.
Po odsouhlasení zjiš ovacího protokolu a jeho potvrzení objednatelem vystaví zhotovitel
da ový doklad (fakturu), jehož nedílnou sou ástí musí být tento zjiš ovací protokol.
Da ový doklad (faktura), u které nebude p iložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený
zjiš ovací protokol, bude objednatelem vrácen.
7.5. Nedojde-li mezi ob ma smluvními stranami k dohod p i odsouhlasení množství nebo
druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávn n fakturovat pouze ty práce, u
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7.6.

7.7.
7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude da ový doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i ty
práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávn n uhradit pouze tu
ást da ového dokladu (faktury), se kterou souhlasí. Na zbývající ást da ového dokladu
(faktury) nem že zhotovitel uplat ovat žádné majetkové sankce vyplývající z pen žitého
dluhu objednatele.
Da ový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti da ového ú etního dokladu, formou a
obsahem odpovídat zákonu . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd. p edpis ,
zákonu o DPH a musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 OZ. V p ípad , že da ový
doklad (faktura) nebude obsahovat tyto náležitosti, bude objednatelem vrácen k opravení
bez proplacení.
Krom zákonných náležitostí musí být na fakturách – da ových dokladech vždy též
uvedena povinná publicita dle požadavk poskytovatele dotace.
Objednatel m že da ový doklad (fakturu) odmítnout v p ípad , kdy da ový doklad
(faktura) obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo obsahuje chybné cenové údaje.
Objednatel musí da ový doklad (fakturu) vrátit bez zbyte ného prodlení, nejpozd ji do
data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením ástky, která m la být fakturována
správn . U opraveného dokladu po íná b žet lh ta splatnosti znovu ode dne doru ení
opraveného i nov vyhotoveného da ového dokladu (faktury).
Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dne od doru ení faktury. V pochybnostech se
má za to, že da ový doklad (faktura) byl objednateli doru en t etí den po odeslání
zhotovitelem.
Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které byly vzájemn odsouhlaseny smluvními
stranami, bude jejich cena na faktu e uvedena samostatn pop . bude vystavena
samostatná faktura s tím, že tato faktura musí krom všech náležitostí uvedených v odst.
7.6. Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a
odsouhlaseny.
Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných
termínech poukáže platby na ú et zhotovitele. V p ípad prodlení s úhradou je zhotovitel
do doby skute ného zaplacení plateb oprávn n p erušit práce na stavb a požadovat
zm nu Smlouvy v p íslušných ástech, zejména v ase pln ní. V p ípad p erušení práce
je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady a škody, které mu v této
souvislosti vznikly.
Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prosp ch objednatele vystavení bankovní záruky
k zajišt ní pen žitých nárok objednatele za zhotovitelem vyplývajících z této Smlouvy
(zejména nároky na zaplacení smluvní pokuty, náhradu škody, slevu z ceny díla atd.).
Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli, a to nejpozd ji do 15 dní ode dne
uzav ení Smlouvy, originálem záru ní listiny vystavené bankou, která byla z ízena a
provozuje innosti podle zákona . 21/1992 Sb., o bankách, ve zn ní pozd jších p edpis ,
ve prosp ch objednatele jako oprávn ného. Bankovní záruka musí být vystavena jako
neodvolatelná a bezpodmíne ná, p i emž banka se zaváže k pln ní bez námitek a na
základ první výzvy oprávn ného.
Bankovní záruka musí spl ovat tyto podmínky:
- výše pln ní dle bankovní záruky je ve výši min. 10% z celkové nabídkové ceny díla,
- bankovní záruka bude platná po dobu nejmén o 2 m síce delší, než je stanovená
záru ní doba ve Smlouv ,
- pln ní z bankovní záruky bude objednatel oprávn n požadovat v p ípad , že
zhotovitel nesplní sv j pen žitý závazek, k n muž je podle Smlouvy povinen.
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7.15. P ed uplatn ním pln ní z bankovní záruky oznámí objednatel, jako oprávn ný, písemn
zhotoviteli výši požadovaného pln ní ze strany banky, jako povinného.
7.16. Zhotovitel se zavazuje doru it objednateli novou záru ní listinu ve zn ní shodném
s p edchozí záru ní listinou (tj. v p vodní výši záruky) vždy nejpozd ji do 30 kalendá ních
dn od uplatn ní každého práva ze záruky objednatelem. Pokud zhotovitel nedoplní
listinu v této lh t , má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající
výši využitých prost edk z bankovní záruky. V p ípad nep edložení nové záru ní listiny
v uvedené lh t je objednatel též oprávn n odstoupit od Smlouvy. Zaplacením smluvní
pokuty není nijak dot eno právo objednatele na náhradu škody.
7.17. V p ípad jakékoliv zm ny záru ní doby díla je zhotovitel povinen platnost odpovídající
záruky prodloužit tak, aby byla platná po celou dobu dle odstavce 7.14 výše. V takovém
p ípad se zhotovitel zavazuje p edložit objednateli doklad o prodloužení odpovídající
bankovní záruky nejpozd ji do 30 kalendá ních dn ode dne uskute n ní p íslušné
zm ny. Pokud tak zhotovitel neu iní, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve
výši p íslušné neprodloužené bankovní záruky. Zaplacením smluvní pokuty není nijak
dot eno právo objednatele na náhradu škody.
7.18. Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí stavební nebo montážní práce vymezené
v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané eským statistickým ú adem (dále jen
"Klasifikace produkce CZ-CPA") na majetku, který je by jen áste n objednatelem
používán k ekonomické innosti, je nutné aplikovat režim p enesené da ové povinnosti.
Zhotovitel je povinen vystavit da ový doklad - fakturu s náležitostmi dle §92a zákona o
DPH v etn uvedení kódu pln ní podle Klasifikace produkce CZ-CPA. Sou asn
zhotovitel uvede na každém da ovém dokladu - faktu e text:
"Fakturovaná ástka neobsahuje da z p idané hodnoty. P edm t pln ní podléhá režimu
p enesené da ové povinnosti podle §92a zákona .235/2004 Sb., o dani z p idané
hodnoty, ve zn ní pozd. p edpis . Pro p íjemce pln ní vzniká povinnost da p iznat a
zaplatit. Sazba DPH je 21 %."
7.19. Skute nost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem provád ny stavební nebo montážní
práce, je objednatelem používán k ekonomické innosti, je povinen objednatel oznámit
zhotoviteli písemn p ed zahájením nebo v pr b hu stavebních prací.
7.20. Pokud objednatel neoznámí skute nost uvedenou v odst. 7.18. této Smlouvy, pak platí, že
objekt, na kterém jsou provád ny stavební a montážní práce, není objednatelem používán
k ekonomické innosti a pro tuto dodávku nebude aplikován režim p enesené da ové
povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
8. Zp sob provád ní díla
8.1. Zp sob provád ní díla se ídí ustanoveními § 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto
jinak. Zhotovitel bude p i pln ní p edm tu Smlouvy postupovat s odbornou znalostí.
8.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat obecn závazné právní p edpisy, na ízení orgán
ve ejné správy, závazné i doporu ené technické normy, podklady a podmínky uvedené v
této Smlouv a veškeré pokyny objednatele dle této Smlouvy. Zhotovitel se bude ídit
výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávn ných pracovník
smluvních stran a rozhodnutími a vyjád eními dot ených orgán státní správy. Zhotovitel
je sou asn povinen upozornit bez zbyte ného odkladu zhotovitele na nesoulad mezi
zadávacími podklady a právními i jinými p edpisy v p ípad , že takový nesoulad kdykoliv
v pr b hu provád ní díla zjistí.
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8.3. Zhotovitel nesmí p i provád ní díla bez p edchozího písemného souhlasu objednatele
provést žádnou zm nu oproti projektové dokumentaci. Zjistí-li zhotovitel kdykoli p i
provád ní díla skryté p ekážky bránící ádnému provád ní díla resp. jeho p íslušné ásti,
je povinen tuto skute nost bez zbyte ného odkladu oznámit objednateli a vy kat s dalším
provád ním díla jeho pokyn resp. v p ípad p ekážky týkající se jen ur ité ásti díla je
oprávn n pokra ovat v provád ní díla ve vztahu k jiným jeho ástem.
8.4. Zhotovitel povede ode dne p evzetí staveništ do okamžiku p edání díla stavební deník.
Podrobná úprava ohledn stavebního deníku je uvedena v l. 10 ásti XI. Provád ní díla
VOP, pokud dále není uvedeno jinak.
8.5. Mimo stavbyvedoucího a Technického dozoru stavebníka m že provád t záznamy do
stavebního deníku pracovník vykonávající autorský dozor, orgány státní kontroly pop . jiné
státní orgány a jiní k tomu zmocn ní zástupci objednatele a zhotovitele.
8.6. Objednatel vykonává na stavb ob asný technický dozor. V jeho pr b hu sleduje
zejména, zda práce jsou provád ny v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací a
zadávacími podmínkami, podle technických norem, jiných právních p edpis a rozhodnutí
ve ejnoprávních p edpis tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na
nedostatky zjišt né v pr b hu prací objednatel neprodlen upozorní zápisem do
stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém p ípad povinen postupovat podle odst. 8.4.
Smlouvy. V p ípad zjišt ní vad díla tyto neprodlen odstranit i dohodnout zp sob a
termín odstran ní.
8.7. Technický dozor není oprávn n zasahovat do innosti zhotovitele. Je však oprávn n dát
pracovník m zhotovitele p íkaz p erušit práce, pokud odpov dný zástupce zhotovitele
není dosažitelný a je-li ohrožena bezpe nost provád né stavby, život nebo zdraví
pracujících na stavb .
8.8. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prov ení prací, které
budou v dalším pr b hu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejmén 3 (t i)
dny p ed provád ním t chto prací. Druh prací bude rovn ž p edem dohodnut ve
stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel Technický dozor ke kontrole takových prací, bude
povinen na žádost Technického dozoru stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
Pokud se objednatel nedostaví k prov ení prací, o kterých byl prokazateln informován,
zhotovitel je oprávn n p edm tné práce zakrýt. Bude-li v tomto p ípad objednatel
dodate n požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na
náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly ádn provedeny, nese
veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly
provád ní díla objednatelem nezproš uje zhotovitele zodpov dnosti za ádné a kvalitní
provedení díla.
8.9. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou
certifikaci i jiný pr vodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání
objednatele, nejpozd ji p ed zahájením montážních prací, objednateli nebo Technickému
dozoru stavebníka certifikát i jiný pr vodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného
výrobku, konstrukce i materiálu. Zhotovitel souhlasí, že v p ípad nejasností o kvalit
výrobku, konstrukce i materiálu má objednatel p ed jejich zabudováním právo vyžadovat
p edložení p íslušných vzork s pr vodními doklady prokazujícími nap . výrobce,
parametry, kvalitu atd. Sou asn se zhotovitel zavazuje, že v p ípad použití výrobku,
konstrukce i materiálu, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci, vyzve p ed
jejich objednáním objednatele a vyžádá si jeho souhlas.
8.10. Sou ástí pln ní zhotovitele a dokladem ádného provedení díla je doložení výsledk
pot ebných individuálních zkoušek a požadavk p íslušných státních orgán . Provedení
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8.11.

8.12.
8.13.

8.14.
8.15.
8.16.
8.17.
8.18.

8.19.

zkoušek se ídí podmínkami Smlouvy, závaznými i doporu enými technickými normami a
projektovou dokumentací.
Zhotovitel se zavazuje provést na požádání objednatele dodate né zkoušky potvrzující
kvalitu provedeného díla, a to v rozsahu, který považuje objednatel za pot ebné. Pokud
výsledek zkoušky nebude vyhovující, ponese náklady na její provedení zhotovitel, jinak
nese náklady na dodate né zkoušky objednatel.
Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, p ípadn protokolu o jejich provedení.
Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), p ípadn vyzkoušet materiál (dílo i jeho
ást), aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouv . Tyto prohlídky
(kontroly) a zkoušky budou provád ny u zhotovitele nebo jeho subdodavatel v míst
dodání, pop . v míst kone ného pln ní díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho
subdodavatel , pak se musí zhotovitel osobám pov eným objednatelem zajistit pro tyto
ú ely všechny pot ebné technické prost edky a sou innost, a to zdarma. Zhotovitel je
povinen zdarma dodat vzorky materiál vždy, když jsou objednatelem požadovány pro
kontrolní m ení. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené práce i
materiály nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout
s prokázáním nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí bu odmítnuté zboží nahradit
nebo provést všechny úpravy (zm ny) nezbytné pro spln ní specifikovaných požadavk ,
a to na vlastní náklady.
Sjednané termíny se považují za spln né zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí
objednatel.
Zhotovitel p ebírá v plném rozsahu odpov dnost za vlastní ízení postupu prací.
Zhotovitel p ebírá v plném rozsahu odpov dnost za pln ní p íslušných ustanovení
zákon , vyhlášek a norem o požární ochran .
K dodržení ustanovení Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provád ní prací pouze odborn
zp sobilými a proškolenými pracovníky.
Zhotovitel je povinen veškeré subdodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se
všemi podmínkami provád ní díla plynoucími ze zadávacích podklad a Smlouvy.
Zhotovitel nese veškerou zodpov dnost za
innost, dodávky a práce svých
subdodavatel . P enesení jakýchkoli závazk plynoucích ze Smlouvy na subdodavatele je
nep ípustné a je v i objednateli právn neú inné.
V p ípad , že v pr b hu prací dojde ke zjišt ní p ípadn možných archeologických
nález , je zhotovitel povinen p erušit práce a informovat o t chto skute nostech
objednatele a oprávn né orgány státní správy. Pokud tak neu iní, nese zhotovitel veškeré
d sledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

9. Staveništ
9.1. Staveništ je prostor, ur ený k provedení díla a k za ízení staveništ . Objednatel se
zavazuje p edat zhotoviteli staveništ , prosté práv t etích osob, v termínu uvedeném
v bod 4.1.1. Smlouvy.
9.2. O p edání staveništ bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise
se uvedou vzájemné vztahy podle p íslušných ustanovení zákona .262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve zn ní pozd. p edpis , zákona . 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v pracovn právních vztazích a o
zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování služeb mimo
pracovn právní vztahy, ve zn ní pozd. p edpis , a na ízení vlády .591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi,
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9.3.

9.4.

9.5.
9.6.

9.7.

9.8.
9.9.
9.10.

ve zn ní pozd. p edpis . Do zápisu budou uvedena jména zástupc objednatele, kterým
bude umožn n vstup na staveništ .
P i jednání o p edání staveništ objednatel bezplatn p edá zhotoviteli sou asn :
− napojovací místa pro zabezpe ení stavby v nezbytném rozsahu (tj. p ívod el. energie,
vody, kanalizace),
− plochy pro za ízení staveništ v . ploch mezideponijních skládek,
− podmínky p íjezdu ke staveništi.
Za ízení staveništ si celé zabezpe uje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy
stávajících za ízení pro ú ely za ízení staveništ a likvidaci za ízení staveništ jsou
sou ástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži za ízení staveništ je majetkem
zhotovitele.
Zhotovitel je povinen udržovat na p evzatém staveništi po ádek a istotu. Odstraní na
vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho innosti.
Zhotovitel není oprávn n umís ovat na staveništi jakákoliv ozna ení, informa ní nápisy,
reklamní plochy i jiné obdobné v ci s výjimkou ádného ozna ení staveništ v souladu
s obecn platnými právními p edpisy nebo po p edchozím písemném souhlasu
objednatele.
Zhotovitel zlikviduje vlastní za ízení staveništ a p edá vyklizené staveništ objednateli do
5 (p ti) dn po p edání díla. Po uplynutí této lh ty m že zhotovitel ponechat na staveništi
jen za ízení a materiál pot ebný k odstran ní p ípadných vad a nedod lk zjišt ných p i
p ejímacím ízení. Po jejich odstran ní je povinen neprodlen staveništ protokolárn
p edat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv p ekážek.
Zhotovitel je povinen p edat objednateli veškeré podklady pro koordinátora BOZP
neprodlen po p edání staveništ .
Zhotovitel zodpovídá za bezpe nost a ochranu zdraví p i práci (dále jen "BOZP") vlastních
pracovník .
Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady BOZP a bezpe nost bude opakovan
porušována, m že koordinátor bezpe nosti práce a ochrany zdraví p i práci (dále jen
"koordinátor BOZP") objednatele vydat zákaz provád t tyto práce, eventueln vykázat
osoby porušující BOZP ze staveništ . O každém takovémto porušení zásad BOZP,
p erušení prací z d vodu porušování zásad BOZP a vykázání osob, porušujících zásady
BOZP, je povinen koordinátor BOZP objednatele provést zápis do stavebního deníku a do
dokumentace k BOZP vedené ke stavb .

10. P edání a p evzetí díla
10.1. K p edání a p evzetí díla vyzve písemn zhotovitel objednatele nejmén 5 (p t) dn p ed
termínem zahájení p ejímacího ízení. K termínu zahájení p ejímky p edloží zhotovitel
písemné doklady dle odst. 10.2. Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o
p edání a p evzetí p edm tu díla zápis, který musí obsahovat alespo :
− popis p edávaného díla,
− zhodnocení kvality p edávaného díla,
− soupis vad a nedod lk , pokud je p edávané dílo vykazuje,
− zp sob odstran ní p ípadných vad a nedod lk ,
− lh ta k odstran ní p ípadných vad a nedod lk ,
− výsledek p ejímacího ízení,
Smlouva o dílo - strana 12 (celkem 20)

10.2.

10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

− podpisy zástupc obou smluvních stran, kte í p edání a p evzetí díla provedli.
Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o p edání a p evzetí p edm tu díla i
v p ípad d ív jšího dokon ení díla.
P i p ejímacím ízení p edá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:
− doklady dle podmínek stavebního povolení a projektové dokumentace o p edepsaných
zkouškách podmi ující p evzetí, zprovozn ní a kolaudaci díla pro kolauda ní ízení,
− dv tišt ná vyhotovení projektové dokumentace skute ného provedení stavby se
zakreslením veškerých zm n podle skute ného stavu provedených prací a jednu
digitální verzi na dohodnutém datovém nosi i,
− geodetické zam ení díla,
− písemná stanoviska správc a provozovatel sítí dot ených stavbou v etn jejich
vyjád ení p ed zakrytím sítí,
− fotodokumentaci o pr b hu stavebních prací,
− provozní p edpisy k obsluze jednotlivých ástí díla,
− atesty, prohlášení o shod ,
− doklady jakosti na materiály, používané v pr b hu stavby a zabudované do stavby,
− doklady vydané v souladu se zákonem . 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky, ve zn ní pozd. p edpis ,
− zápisy a osv d ení o provedených zkouškách a kvalit použitých materiál , konstrukcí
zakrytých v pr b hu stavby,
− stavební deník,
− soubor zápis o díl ích p ejímkách, pokud byly uskute n ny,
a další doklady, dokumenty, které považuje objednatel nebo zhotovitel za podstatné.
Dílo objednatel p evezme bez vad a nedod lk .
Vadou se rozumí odchylka v kvalit , rozsahu a parametrech díla, stanovených
projektovou dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví.
Nedod lkem se rozum jí nedokon ené práce oproti projektové dokumentaci.
Objednatel je povinen i po p evzetí stavby umožnit zhotoviteli p ístup na stavbu z d vod
odstran ní p ípadných vad a nedod lk , které budou uvedeny v zápise o p edání a
p evzetí p edm tu díla.

11. Technický dozor objednatele
11.1. Objednatel je oprávn n pov it jakoukoli osobu, a již v zam stnaneckém i obdobném
pom ru v i objednateli nebo osobu t etí, výkonem technického dozoru nad provád ním
díla. Technický dozor je oprávn n ke všem úkon m výslovn uvedeným ve Smlouv ,
p ípadn k úkon m, k nimž jej objednatel písemn pov í.
11.2. Technický dozor nesmí provád t zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu
ustanovení § 71 a násl. zákona . 90/2012 Sb., o obchodních spole nostech a
družstvech, ve zn ní pozd. p edpis .
11.3. Zhotovitel bere na v domí, že technický dozor investora nesmí provád t zhotovitel ani
osoba s ním propojená, a to dle § 46d odst. 2 zákona o ve ejných zakázkách.
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11.4. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, je oprávn n
požádat objednatele o stanovisko, který rozhodnutí technického dozoru bud' potvrdí,
zm ní i zruší.
11.5. Technický dozor není oprávn n zasahovat do provád ní díla p ímými p íkazy
pracovník m zhotovitele, subdodavatel m a jejich pracovník m. Technický dozor je však
oprávn n dát pokyn k p erušení provád ní díla vždy, pokud:
a) odpov dný zástupce zhotovitele není dosažitelný,
b) je ohrožena bezpe nost provád ného díla,
c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provád ní díla, p ípadn jiných
osob,
d) hrozí nebezpe í vzniku v tší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1
zákona . 40 /2009 Sb., trestní zákon, ve zn ní pozd. p edpis .
11.6. Na nedostatky zjišt né v pr b hu provád ní díla upozorní technický dozor zápisem ve
stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
11.7. Pokyny vydávané technickým dozorem budou mít zásadn písemnou formu. V p ípad ,
že v c nesnese odkladu, je technický dozor oprávn n vydat pokyny ústn a zhotovitel je
povinen takovéto pokyny akceptovat. Ústní pokyny pozbudou platnosti, pokud je technický
dozor nedoplní bez zbyte ného odkladu písemn , ímž se rozumí:
a) je-li ústní pokyn vydán v dob p ítomnosti technického dozoru, nejpozd ji ve stejný
den zápisem do stavebního deníku,
b) je-li ústní pokyn vydán v dob nep ítomnosti technického dozoru, nejpozd ji
následující pracovní den, a provádí-li zhotovitel podle Smlouvy práce 7 (sedm) dní v
týdnu, pak nejbližší kalendá ní den (bez ohledu na to, že nemusí být dnem pracovním)
zápisem do stavebního deníku, faxovou zprávou nebo doru ením písemné zprávy.
11.8. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli,
aby vylou il okamžit z ú asti na provád ní díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který
se podle jeho názoru nechová ádn , je nekompetentní nebo nedbalý, neplní ádn své
povinnosti, nebo jehož p ítomnost je z jiných d vod dle názoru technického dozoru
nežádoucí. Osoba takto ozna ená se nesmí ú astnit na provád ní díla bez souhlasu
technického dozoru.
12. Zodpov dnost za vady, záruka za dílo
12.1. Odpov dnost za vady díla se ídí touto Smlouvou a p íslušnými ustanoveními OZ.
12.2. Zhotovitel ru í za úplné a kvalitní provedení p edm tu díla podle Smlouvy, platných
právních p edpis , závazných i doporu ených technických norem, TP, TKP a
požadovaných standard .
12.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo jako celek i jakákoli jeho ást bude mít k okamžiku
protokolárního p edání a p evzetí vlastnosti sjednané ve Smlouv a vlastnosti stanovené
p íslušnými právními p edpisy. Pokud dílo i jakákoli jeho ást nebude mít uvedené
vlastnosti, jedná se o dílo vadné. Zhotovitel zárove poskytuje objednateli záruku, že dílo
jako celek i jakákoli jeho ást bude mít všechny vlastnosti sjednané ve Smlouv a
vlastnosti stanovené p íslušnými právními p edpisy po dobu 60 m síc od protokolárního
p edání a p evzetí díla. Poskytnutím záruky se neomezuje zákonná odpov dnost
zhotovitele za vady. Záru ní doba po íná plynout dnem následujícím po protokolárním
p edání a p evzetí díla objednatelem.
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12.4. Objednatel je povinen písemn uplatnit nároky z vady u zhotovitele bezodkladn o jejím
zjišt ní, nejpozd ji však do 30 (t iceti) kalendá ních dn poté.
12.5. V p ípad vady díla i jakékoli jeho ásti vznikají zhotoviteli povinnosti z vadného pln ní,
jimž odpovídají tato práva objednatele z vadného pln ní, a to podle volby objednatele:
a) bezplatné odstran ní vady,
b) úhrada náklad na odstran ní vad objednatelem i t etí osobou,
c) p im ená sleva z ceny za díla v p ípad neodstranitelné vady nebo v jiných p ípadech
na základ dohody smluvních stran.
12.6. Vedle výše uvedených práv objednatele z vadného pln ní, má objednatel vždy také nárok
na náhradu škody zp sobenou mu vadným pln ním.
12.7. Zhotovitel se v p ípad uplatn ní reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
a) potvrdit objednateli bezodkladn faxem, e-mailem nebo telefonicky p ijetí reklamace
vady díla s uvedením termínu uskute n ní prov rky vady, nejpozd ji však ve lh t 12
hodin od p ijetí reklamace vady,
b) uskute nit prov rku k zjišt ní d vodnosti a charakteru vady, nejpozd ji však ve lh t
48 hodin od p ijetí reklamace vady,
c) zahájit bezodkladn práce na odstra ování vady, nejpozd ji však ve lh t 48 hodin od
p ijetí reklamace vady,
d) odstranit b žnou vadu nebránící užívání díla bezodkladn , nejpozd ji však ve lh t 5
(p t) kalendá ních dn od p ijetí reklamace vady,
e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo ásti díla bezodkladn v technicky nejkratším
možném termínu, nejpozd ji však ve lh t 48 hodin od p ijetí reklamace vady,
f) odstranit vady, které mají charakter havárie ve lh t do 12 hodin od jejich uplatn ní
objednatelem, objednatel je oprávn n takové vady uplatnit u zhotovitele
bezprost edn telefonicky, osobn nebo faxem.
12.8. Objednatel m že zm nit volbu provedenou mezi právy z odpov dnosti za vady, jestliže
takovou zm nu zhotoviteli písemn oznámí d íve, než zhotovitel poskytne objednateli
p im enou slevu z ceny za dílo nebo zapo ne s odstra ováním vad anebo než
objednatel zapo ne s odstra ováním vad sám nebo t etí osobou na náklady zhotovitele.
12.9. V p ípad , že zhotovitel neodstraní p íslušnou vadu ve lh t dle odstavce 12.7. Smlouvy
nebo oznámí objednateli p ed uplynutím této lh ty, že vady neodstraní, m že objednatel
takovou vadu odstranit sám nebo t etí osobou, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady,
které k tomu objednatel ú eln vynaložil, p ípadn uplatnit jiný z nárok uvedených v
odstavci 12.5. Smlouvy výše.
12.10. Záru ní doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo i jakoukoli jeho ást
užívat pro vady, za n ž zhotovitel odpovídá.
12.11. Pro ty ásti díla, které byly v d sledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,
b ží záru ní lh ta op tovn od po átku ode dne provedení reklama ní opravy, nejdéle
však do doby uplynutí 12 m síc od uplynutí záru ní doby za celé dílo.
13. Pojišt ní
13.1. Zhotovitel je povinen nejpozd ji do 10 (deseti) dn ode dne uzav ení Smlouvy uzav ít na
celou dobu provád ní díla až do ádného p edání díla dle l. 10 Smlouvy, pojistnou
smlouvu pokrývající stavební objekty, které jsou p edm tem díla, a to na hodnotu
znovuz ízení (tzv. nová cena i reproduk ní hodnota), a to proti požáru a dalším živelním
pohromám, proti poškození a zni ení a sou asn provést vinkulaci pojistného pln ní ve
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13.2.

13.3.
13.4.

13.5.

13.6.

prosp ch objednatele s právem objednatele k p ijetí pojistného pln ní v p ípad pojistné
události.
Zhotovitel je rovn ž povinen nejpozd ji do 10 (deseti) dn ode dne uzav ení Smlouvy
uzav ít pojistnou smlouvu a na celou dobu provád ní díla až do ádného p edání díla dle
l. 10 Smlouvy udržovat platné pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou zhotovitelem
t etí osob s pojistným pln ním ve výši nejmén 3,5 mil. K , a sou asn provést vinkulaci
pojistného pln ní ve prosp ch objednatele s právem objednatele k p ijetí pojistného pln ní
v p ípad pojistné události.
Doklad o pojišt ní a vinkulaci pojistného pln ní dle p edchozích odstavc se zhotovitel
zavazuje p edložit objednateli nejpozd ji p ed zahájením provád ní díla.
Zhotovitel je povinen udržovat platné pojišt ní i tehdy, pokud dojde ke zm n v rozsahu a
povaze provád ného díla; v p ípad zm n provád ného díla je povinen pojiš ovatele v as
informovat a p ípadn zm nit rozsah pojišt ní tak, aby pojistná smlouva poskytovala po
celou dobu provád ní díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V p ípad zm ny
pojistné smlouvy v pr b hu provád ní díla je zhotovitel povinen p edložit objednateli
doklad o zm n pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.
V p ípad , že zhotovitel nesplní svou povinnost uzav ít a udržovat platné pojišt ní v
požadovaném rozsahu nebo nep edloží objednateli ve stanoveném termínu plné zn ní
pojistných smluv, je objednatel oprávn n uzav ít pojistné smlouvy a udržovat v platnosti
takové pojišt ní vlastním jménem, p i emž je oprávn n s tím spojené náklady zapo íst na
sjednané pln ní zhotoviteli nebo požadovat tyto náklady po zhotoviteli p ímo nebo je
uplatnit z poskytnuté bankovní záruky.
Pokud zhotovitel poruší svoje povinnosti uvedené v tomto lánku Smlouvy, je objednatel
oprávn n odstoupit od Smlouvy.

14. Vlastnické právo a nebezpe í škody
14.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého po átku. Vlastnictví k
v cem, které byly zhotovitelem opat eny k provád ní díla, p echází na objednatele
okamžikem jejich zabudování do díla.
14.2. Po dobu provád ní díla nese nebezpe í škody na p edm tu díla, jakož i na v cech
opat ených k provád ní díla, zhotovitel; tato nebezpe í p echázejí na objednatele po
p edání a p evzetí díla.
14.3. Zhotovitel se zavazuje provést veškerá opat ení k prevenci vzniku škod podle
p edcházejícího odstavce tohoto lánku, zejména zabezpe it ostrahu místa provád ní díla
a plnit další povinnosti, k nimž se p i provád ní díla zavázal.
15. Odstoupení od Smlouvy
15.1. Jestliže zhotovitel nebude provád t práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat
pln ní svých závazk tak závažným zp sobem, že to ovlivní provád ní prací, m že
objednatel prost ednictvím oznámení požadovat na zhotoviteli odstran ní takového
nepln ní nebo zanedbání.
Jestliže zhotovitel nebude plnit v p im ené dob od oznámení objednatele, m že
objednatel po 20 (dvaceti) dnech od zaslání oznámení od Smlouvy odstoupit. Po
takovémto ukon ení musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejd íve ov it
hodnotu provedených prací a všech dlužných ástek k termínu odstoupení a tento dlužný
závazek si vzájemn potvrdit.
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15.2. Objednatel je oprávn n, mimo dalších p ípad uvedených ve Smlouv , písemn odstoupit
od Smlouvy, pokud zhotovitel:
- nezahájí z d vod ležících na jeho stran provád ní díla do 15 dn od termínu zahájení
díla sjednaného v této Smlouv nebo termínu p edání staveništ sjednaného v této
Smlouv , podle toho, který termín nastane pozd ji,
- je v prodlení s jednotlivými termíny specifikovanými v lánku 4 této smlouvy po dobu
delší než 10 dn ,
- je v prodlení s dokon ením díla po dobu delší než 15 dn ,
- neodstraní v pr b hu provád ní díla vady zjišt né objednatelem a uvedené v zápisu z
kontrolního dne, a to ani v dodate né lh t stanovené písemn objednatelem,
- neoprávn n p eruší provád ní díla po dobu delší než 10 dn ,
- p es písemné upozorn ní objednatele provádí dílo s nedostate nou odbornou pé í, v
rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecn závaznými
právními p edpisy, p ípadn pokyny objednatele,
- poruší svoje povinnosti sjednané v lánku 12. Smlouvy,
- bude dlužníkem, u n jž bude v zahájeném insolven ním ízení zjišt n úpadek a
rozhodnuto o konkurzu,
- vstoupí do likvidace.
15.3. Zhotovitel m že od Smlouvy odstoupit v p ípad , že
- objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím zp sobí zhotovitelovu neschopnost
provést smluvený výkon. Odstoupení je p ípustné teprve tehdy, když zhotovitel písemn
navrhl objednateli p im enou lh tu ke spln ní závazku a ta neúsp šn uplynula,
- objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou
oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je p ípustné teprve tehdy, když
objednatel neuhradil sjednanou platbu ani po uplynutí lh ty 30 (t iceti) dn od splatnosti
sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.
15.4. Každá ze smluvních stran je oprávn na písemn odstoupit od Smlouvy, pokud z d vodu
vyšší moci bude zcela a na dobu delší než 30 dn znemožn no n které ze smluvních
stran plnit své závazky ze Smlouvy.
15.5. Každá ze smluvních má právo odstoupit od Smlouvy v p ípad , že objednatel nevyzve
písemn zhotovitele k p edání staveništ ve lh t 12 m síc od podepsání Smlouvy.
Odstoupení od Smlouvy v takovém p ípad nepodléhá žádným sankcím a nevykazuje
žádné nároky ani závazky v i druhé stran .
15.6. Ú inky odstoupení nastávají dnem doru ení písemného projevu v le od Smlouvy
odstoupit druhé stran . V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doru eno t etím
dnem ode dne jeho odeslání na poslední známou adresu.
16. Smluvní pokuty
16.1. Smluvní strany se dohodly, že budou uplatn ny oprávn nou stranou z titulu nepln ní níže
uvedených závazk ze Smlouvy, tyto smluvní pokuty:
16.2.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se spln ním sjednaného termínu p edání
a p evzetí díla ve výši 20.000,- K (Dvacettisíc korun eských) za každý i
zapo atý den prodlení, až do data podepsání protokolu o p edání a p evzetí.
16.2.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstran ním vad a nedod lk ve výši
5.000,- K (P ttisíc korun eských) za každou vadu a každý den prodlení oproti
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lh t pro její odstran ní uvedené v protokolu o p edání a p evzetí díla až do dne,
kdy vady a nedod lky budou odstran ny.
16.2.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstran ním vad zjišt ných a
uplatn ných v rámci záruky ve výši 5.000,- K (P ttisíc korun eských) za
každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lh t k odstran ní uvedené
v dohod o odstran ní vad až do dne, kdy vady a nedod lky budou odstran ny.
16.2.4. Smluvní pokuta za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve
sjednané lh t splatnosti ve výši 0,02 % z dlužné ástky za každý i zapo atý den
prodlení.
16.2.5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s p edáním bankovní záruky dle odst.
7.13. této Smlouvy ve výši 10.000,- K (Desettisíc korun eských) za každý i
zapo atý den prodlení.
16.2.6. Smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s nedodržením termínu vyklizení
staveništ dle odst. 4.1.3 Smlouvy ve výši 5.000,- K (P ttisíc korun eských) za
každý i zapo atý den prodlení.
16.2.7. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady BOZP a bezpe nost bude
opakovan porušována, m že objednatel ud lit zhotoviteli smluvní pokutu až do
výše 25.000,- K za každé jedno porušení, a to i opakovan .
16.2.8. Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- K (Desettisíc
korun eských) v p ípad nespln ní i porušení každé jednotlivé povinnosti
zhotovitele vyplývající z ustanovení odst. 3.3., 6.7., 6.10., 8.9., 17.8. a 17.10.,
17.12..
16.2. Smluvní strany se dohodly, že v p ípad vzniku škody zp sobené porušením povinnosti
ze závazku, na níž je dohodnuta smluvní pokuta, se hradí pouze škoda p esahující
smluvní pokutu.
17. Jiná ujednání
17.1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 1977 OZ pokládají porušení smluvních
povinností uvedených v následujících ástech Smlouvy za porušení podstatné:
- prodlení objednatele s povinností dle odst. 4.3. Smlouvy a odst. 5.1. Smlouvy,
- prodlení zhotovitele s povinností dle odst. 4.1. Smlouvy.
17.2. Každá ze smluvních stran ovlivn ná vyšší mocí musí bez zpožd ní a ne pozd ji než 5
(p t) dn od výskytu vyšší moci oznámit druhé stran p sobení a charakteristiku vyšší
moci. Jestliže z d vodu vyšší moci bude zhotovitel zpožd n v pln ní svých závazk dle
Smlouvy, bude mít právo na takové prodloužení termínu, které by m lo být za všech
okolností estné a p im ené. Pokud by p sobení vyšší moci trvalo ne více než 30 dn ,
nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodate né náklady. V opa ném
p ípad budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání.
17.3. Jestliže bude zhotoviteli v d sledku vyšší moci definitivn zabrán no plnit tuto Smlouvu
nebo její ást, budou objednatel a zhotovitel oprávn ni na základ vzájemného
písemného oznámení ukon it Smlouvu nebo tu její ást, v jejíž realizaci je zhotoviteli
s kone nou platností zabrán no. V p ípad ukon ení výše uvedeným zp sobem musí
objednatel zaplatit zhotoviteli pom rnou ást odm ny za provedené práce a za položky
vyrobené p ed datem ukon ení.
17.4. Smluvní strany jsou povinny zachovávat v i t etím osobám ml enlivost o veškerých
skute nostech, o nichž se dozv d ly v souvislosti se Smlouvou, které se týkají innosti
druhé smluvní strany a smluvní strany se nedohodly na jejich zve ejn ní v této Smlouv
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jinak. Povinnost ml enlivosti se nevztahuje na p ípady, kdy jsou smluvní strany povinny
poskytnout informace na základ zákona nebo na výzvu osoby k tomu zákonem
oprávn né.
17.5. Informace nebo skute nosti, na které se nevztahuje povinnost ml enlivosti, obsah
Smlouvy nebo její ásti mohou smluvní strany sd lit pouze osobám a takovým t etím
stranám, které je, podle oprávn ného názoru p íslušné smluvní strany, pot ebují znát, aby
mohly zvážit, zhodnotit, ocenit nebo schválit tuto Smlouvu nebo aby mohly smluvní strany
napomáhat s pln ním jejich závazk nebo uplat ování práv. Smluvní strany budou
povinny zajistit, aby tyto osoby zachovaly ml enlivost ohledn sd lených skute ností a
informací za podmínek dle tohoto lánku.
17.6. Odpov dnost za škodu se ídí obecn závaznými právními p edpisy. Hradí se škoda
skute ná i ušlý zisk, a to uvedením v p edešlý stav nebo v pen zích, p i emž právo volby
má strana poškozená.
17.7. Zhotovitel bude odpov dný za škodu, kterou zp sobí objednateli, vzniklou v souvislosti
s pln ním Smlouvy zhotovitelem a jeho subdodavateli.
17.8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve
ve ejné správ a o zm n n kterých zákon (zákon o finan ní kontrole), ve zn ní pozd.
p edpis , osobou povinnou spolup sobit p i výkonu finan ní kontroly provád né
v souvislosti s úhradou zboží a služeb z ve ejných výdaj nebo z ve ejné finan ní
podpory.
17.9. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s provád ním
Smlouvy v . ú etních doklad po dobu deseti let od zániku závazk vyplývajících ze
Smlouvy, minimáln však do konce roku 2021.
17.10. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout na žádost objednatele písemn jakékoli
dopl ující informace související s realizací projektu ve lh t stanovené objednatelem a to
po dobu deseti let od zániku závazk vyplývajících ze Smlouvy, minimáln však do konce
roku 2021.
17.11. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez p edchozího písemného souhlasu objednatele
žádná stanoviska, komentá e i oznámení pro sd lovací prost edky nebo jiné ve ejné
distributory a zpracovatele informací.
17.12. Zhotovitel bere na v domí, že ve lh t dle § 147a odst. 5 zákona . 137/2006 Sb., o
ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis , je povinen p edložit objednateli
seznam subdodavatel .
17.13. Zhotovitel bere na v domí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona .
106/1999Sb., o svobodném p ístupu k informacím, a výslovn souhlasí se zve ejn ním
celého zn ní smlouvy v etn všech jejích zm n a dodatk , výši skute n uhrazené ceny
za pln ní ve ejné zakázky a dalších nezbytn nutných dokument na profilu objednatele,
a to v souladu s § 147a zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní
pozd jších p edpis .
18. Záv re ná ustanovení
18.1. Smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem jejího podpisu ob ma smluvními stranami.
18.2. Smlouva se ídí právním ádem eské republiky. Vztahy mezi stranami se ídí zákonem .
89/2012 Sb., ob anský zákoník, pokud Smlouva nestanoví jinak.
18.3. V ci touto Smlouvou neupravené se ídí Všeobecnými obchodními podmínkami m sta
eský Krumlov, které tvo í p ílohu . 2 Smlouvy.
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18.4. Pokud Smlouva obsahuje odlišná ustanovení od Všeobecných obchodních podmínek
m sta eský Krumlov, platí ustanovení Smlouvy.
18.5. Tato Smlouva m že být m n na a dopl ována pouze písemnými vzestupn íslovanými
dodatky ke Smlouv po ádném potvrzení a podepsání zástupc obou smluvních stran.
18.6. Zhotovitel není oprávn n postoupit jakákoliv práva, povinnosti a závazky vyplývající z této
Smlouvy, v . postoupení Smlouvy ve smyslu § 1895 a n. ob anského zákoníku, bez
p edchozího písemného souhlasu objednatele.
18.7. Smlouva je vypracována v p ti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží
t i podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dv podepsaná vyhotovení.
18.8. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran o
jejím obsahu a že byla uzav ena na základ jejich svobodné a vážné v le, na d kaz
ehož p ipojují své podpisy.
18.9. Nedílnou sou ástí Smlouvy jsou níže uvedené p ílohy:
P íloha . 1 - Nabídkový rozpo et stavby (viz odst. 6.2. Smlouvy).
P íloha . 2 - Všeobecné obchodní podmínky m sta eský Krumlov.
P íloha . 3 - Harmonogram stavby (viz odst. 4.7. Smlouvy).
V eském Krumlov dne ……………….

V ….........……………… dne ……………

Objednatel:

Zhotovitel:

……………………………….
Mgr. Dalibor Carda
starosta m sta

……………………………….
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P íloha . 6 k Výzv k podání nabídky

Název akce: Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve
m st
eský Krumlov - ul. Vyšehradská
Projektová dokumentace
Zadavatel poskytne uchaze m projektovou dokumentaci k p edm tu ve ejné zakázky na
vyžádání. Projektová dokumentace bude poskytnuta uchaze i do dvou pracovních dn po
obdržení žádosti.
Kontaktní údaje: jolana.benesova@mu.ckrumlov.cz.

)

P íloha . 7 k Výzv k podání nabídky

Název akce: Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve
m st
eský Krumlov - ul. Vyšehradská
Výkaz vým r
Zadavatel poskytne uchaze m výkaz vým r na vyžádání. Výkaz vým r bude poskytnut
uchaze i do dvou pracovních dn po obdržení žádosti.
Kontaktní údaje: jolana.benesova@mu.ckrumlov.cz.

)

