
SMLOUVA O DÍLO
uzavřenÆpodle 2586 a nÆsl. zÆkona č. 89/2012 Sb., občanský zÆkonýk.

ve zný ný pozdý jý ých předpisů

ýBezpečnéa bezbariérovéchodnýky Zdobnice ý vý tve A, C, D, Eý

¨ ýslo smloiwy objednatele:

¨ ýslo smlouvy zhotovitele:

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Se sýdlem;

Zastoupený :

Telefon:

i¨ O:

Dl¨

Bankovný spojený:

¨ ýslo œčtu:

K technickému jednÆný je oprÆvný n:

Technický dozor stavebnýka;

KoordinÆtor bezpečnosti prÆce:

dÆle jen objednateIý

Zhotovitel:

Se sýdlem:

Zastoupený :

Ve vý ci smluvných zastoupený :

Obec Zdobnice

Zdobnice 1, 516 01 Rychnov nad Kný ý ý ou

Petrem Novotný m, starostou

00275557

CZ00275557

¨ NB, a.s.

94-8712571/0710

Ing. TomÆý Rak

TruhlÆřskÆ264/22, 503 41 Hradec KrÆlové,

I¨ O: 74756179, DI¨ : CZ8211083078

KENVI CZ s.r.o.

Markova 191/49, 50004 Hradec krÆLové

Stanislavem Krejčým, Michalem Dorazilem ý jednateli

Id

zÆkladý plnémoci

Telefon:

I¨ O: 28825039

DI¨ : C728825039

Bankovný spojený: Komerčný banka, a.s.

¨ ýslo œčtu: 107-1 041 350247/0100

K technickému jednÆný je oprÆvný n: Michal Dorazil - jednatel

Společnost je zapsanÆv obchodným rejstřýku, vedeném Krajský m soudem v Hradci KrÆlovéoddýl C,

vloý ka 29804

dÆle jen ý zhotovitelý
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Zhotovitel prohlaý uje, ý eje oprÆvný n k činnostem, kteréjsou předmý tem plný ný dle této smlouvy.

Pý EDMý T SMLOUVY

21 Objednatel mÆv œmyslu realizovat stavbu s nÆzvem ý Bezpečné a bezbariérový chodnýky

Zdobnice vý tve A. C, D. Eý (dÆle téý Jen stavba dýIý ý nebo ý projektý ), který bude

spolufinancovÆn ze StÆtnýho fondu dopravný infrastruktury (dÆle téý Jen ý SFDýý) v rÆmci

financovÆný opatřený ke zvý ý ený bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo na opatřený ke

zpřýstupý ovÆný dopravy osobÆm s omezenou schopnostý pohybu nebo orientace pro rok 2020.

22 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele dýlo včetný vý ech souvisejýcých plný ný a pracý

na vlastný nÆklady a nebezpečý v rozsahu a za podmýnek dohodnutý ch v této smlouvý a řÆdný

dokončené dýlo předat objednateli v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentacý ve

stupni pro provÆdý ný stavby (dÆle téý jen UDPS nebo ý projektovÆdokumentaceý ), kterou

zpracoval Ing. Drahomýr Jeý ek, se sýdlem KyjevskÆ 554, 530 03 Pardubice, l¨ : 11169087,

soupisem pracý dodÆvek a sluý eb s vý kazem vý mý r (dÆle téý Jen ý soupis pracý), který zpracoval

Ing. Drahomýr Jeý ek, se sýdlem KyjevskÆ554, 530 03 Pardubice, ¨ t 11169087, touto smlouvou

o dýlo a ocený ný m soupisem pracý zhotovitele (dÆle tý ý Jen poloý kový m rozpočtemý) ze dne

3032021 Ceny uvedené zhotovitelem v poloý kovém rozpočtu musý obsahovat vý echny

nÆklady souvisejýcý se zhotoveným dýla, vedlejý ý nÆklady souvisejýcý s umýstý ným stavby,

zařýzeným staveniý tý a také ostatný nÆklady souvisejýcý s plný ným podmýnek zadÆvacý

dokumentace. Zhotovitel se dÆle zavazuje převést na objednatele vlastnickÆa jinÆprÆva k dýlu

za podmýnek dÆle uvedený ch v této smlouvý , nenýli objednatel vlastnýkem či oprÆvný ný m ex

lege nebo z podstaty vý ci.

Bliý ý ý popis dýla je uveden v textovéa vý kresovéčÆsti projektovédokumentace.

23 Zhotovitel prohlaý uje, ý e se před uzavřeným této smlouvy seznÆmil s projektovou dokumentacý,

soupisem pracý a s povahou dýla, a ý e jsou mu znÆmy veý keré technické, kvalitativný a jiné

podmýnky nezbytnék realizaci dýla a ý e disponuje takový rii kapacitami a odborný mi znalostmi,

kteréjsou k provedený dýla nezbytné.

2A Dýlo bude provedeno řÆdný , a to zejména v souladu s:

projektovou dokumentacý uvedenou v odst. 22 této smlouvy, veřejnoprÆvný smlouvou o

provedený stavby (dle přýlohy č. 8 zadÆvacý dokumentace), podmýnkami uvedený mi

v přýsluý ný ch stanoviscých a vyjÆdřených dotčený ch orgÆnů, a touto smlouvou,

poý adavky a pokyny objednatele; zhotovitel je vý ak povinen objednatele prokazatelný m

způsobem upozornit na nevhodnost jeho poý adavků a pokynů, jinak odpovýdÆza ý kodu

tým způsobenou,

poloý kový m rozpočtem, tj. ocený ný m soupisem pracý, který je nedýlnou přýlohou č. 1 této

smlouvy,

platný mi prÆvnými předpisy, zejména z oblasti ochrany ý ivotnýho prostředý, bezpečnosti

prÆce a v souladu s technický mi normami ¨ SN.
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2.5 Zhotovitel se zavazuje provést dýlo včetný vý ech souvisejýcých dodÆvek a pracý na vlastný

nÆklady a nebezpečý v rozsahu a za podmýnek dohodnutý ch v této smlouvý a řÆdný dokončené

dýlo předat objednateli v termýnu uvedeném v ¨ l. liL této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, ý e

provedený dýla zabezpečý kvalifikovaný mi odborný mi pracovnýky a prohlaý uje, ý e důkladný

zkontroloval vý echny podmýnky včetný stavebný připravenosti a prohlaý uje, ý e neshledal ý Ædné

překÆý ky, kteréby brÆnily zahÆjený plný ný dýla včetný jeho řÆdného dokončený dle této smlouvy.

16 Zhotovitel zabezpečý na svůj nÆklad a své nebezpečý i vý echna souvisejýcý plný ný a prÆce, a to

zejména:

veý kerésouvisejýcý reý ie, nehmotnédodÆvky jako jsou např. vedlejý ý nÆklady zhotovitele

souvisejýcý s provedeným dýla nebo jeho čÆsti, doprava, energie, mzdové přýplatky za

prÆce o svÆtcých, za prÆce přesčas, nepřetrý itý provoz a podobný , které vzniknou při

provÆdý ný dýla zhotovitelem atd.,

ý dodrý ený podmýnek sprÆvců iný ený rský ch sýtý,

ý zařýzený staveniý tý v souladu se svý mi potřebami, projektovou dokumentacý a poý adavky

objednatele,

vytvořený podmýnek pro vý kon funkce autorského dozoru a technického dozoni

stavebnýka (dÆle téý jen JDSý) a pro činnost koordinÆtora bezpečnosti a ochrany zdravý

při prÆci na staveniý ti (dÆle téý jen koordinÆtor BOZP),

bezpečnostný opatřený (ve vztahu k pracovnýkům, chodcům, vozidlům, apod.)

likvidaci odpadů v souladu s platný mi prÆvnými předpisy, včetný zaplacený poplatků za

uloý ený odpadu a jeho dokladovÆným,

uvedený mýsta plný ný ajeho okolý dotčeného provÆdý ným dýla do původnýho stavu,

zajiý tý ný a provedený veý kerý ch pracý dle platný ch ýzÆkonů, norem a předpisů, dÆle

zajiý tý ný atestů, certifikÆtů, zÆručných listů, prohlÆý ený o shodý atd.

2.7 Zhotovitel se zavazuje, ý e bez pýsemného souhlasu objednatele neprovede dýlo odchylný od

projektovédokumentace, této smlouvy, prÆvných předpisů. V opačném přýpadý odpovýdÆza

vzniklou ý kodu.

2.8 Zhotovitel zajistý zpracovÆný dokumentace skutečného provedený stavby, kterÆbude odpovýdat

svou podrobnostý dokumentaci pro provÆdý ný stavby, v nýý bude podrobný zachycen stav dýla

v okamý iku jeho dokončený. Dokumentace bude zpracovÆna v nÆsledujýcým rozsahu: zmý ny

provedené bý hem vý stavby budou ve vý kresech skutečného provedený vý ech objektů a

souborů jasný vyznačeny (např. červenou barvou), Dokumentace beze zmý n musý bý t opatřena

poznÆmkou: ýBeze zmý ný . Dokumentace skutečného provedený stavby bude zpracovÆna v

českém jazyce a předÆna objednateli minimÆlný ve třech tiý tý ný ch vyhotovených. ZpracovanÆ

dokumentace skutečného provedený podléhÆ odsouhlasený objednatele. Objednatel si

vyhrazuje prÆvo dokumentaci překontrolovat a do 2 tý dnů uplatnit své přýpadnépřipomýnky

pýsemný . Zhotovitel je povinen opravit dokumentaci do dalý ých 2 tý dnů. Spolu stiý tý nou verzý

dokumentace skutečného vyhotovený bude předÆna rovný ý jejý elektronickÆverze na datovém

nosiči (DVD nebo CD disk). Textovédokumenty pořizovanézhotovitelem budou zachyceny ve

standardizovaném formÆtu (např. doc, rtf, xml, htm, odt a současný pdf), vý kresovÆčÆst bude
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uloý ena ve formÆtu dwg, nebo dcf, nebo dgn a současný pdf. Převzatédokumenty (dodÆvané

vý robcem) budou převedeny do formÆtu pdf, nebrÆný-li tornu autorskÆprÆva k původným

dokumentům.

2.9 Objednatel se zavazuje řÆdný provedenédýlo převzýt a zaplatit za ný j zhotoviteli cenu podle ¨ l.

IV, této smlouvy a podmýnek dohodnutý ch ve smlouvý .

II.

DOBA A MÍSTO PLNý NÍ

3.1 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle mý sýčnýho harmonogramu pracý včetný platebnýho

kalendÆře, který objednateli předloý il před podpisem této smlouvy včetný odpovýdajýcýho

platebnýho kalendÆře, a který je nedýlnou přýlohou č. 2 této smlouvy.

32 Termýn zahÆjený dýla: nejpozdý ji 5. dnem po předÆný staveniý tý

PředÆný a převzetý staveniý tý : do 30 dnů od podpisu smlouvy

Termýn dokončený dýla: nejpozdý ji do 30. 11. 2021 (termýnem

dokončený dýla je den předÆný a převzetý dýla)

PočÆtek bý hu zÆručný lhůty den nÆsledujýcý po dni, ve kterém dojde k

oboustrannému podpisu protokolu o

œspý ý ném předÆný a předÆný a převzetý dýla

3.3 Podmýnky oro zmý nu termýnu plný ný dýla:

33.1 Pokud zhotovitel zjistý, ý e pro řÆdné dokončený dýla je nezbytné prodlouý it termýn pro

dokončený dýla, předloý ý svůj nÆvrh na zmý nu lhůty pro dokončený dýla objednateli, resp.

TDS k projednÆný.

3.3.2 Prodlouý ený termýnu dokončený dýla je moý né v důsledku okolnostý, které objednatel a

zhotovitet jednajýcý s nÆleý itou péčý nemohli předvýdat, v důsledku okolnostý, které nemajý

svůj původ v činnosti zhotovitele, a z důvodů finančných na straný objednatele.

3.33 O přýpadném prodlouý ený lhůty pro dokončený dýla z vý ý e uvedený ch důvodů musý bý t

sjednÆn pýsemný dodatek ke smlouvý jinak je neplatné.

3.4 Jestliý e v průbý hu plný ný dýla dle této smlouvy vyvstanou skryténebo jinéobjektivný překÆý ky,

kterou nemohl objednatel ani zhotovitel předpoklÆdat, zavazujý se obý smluvný strany, ý e se

bezodkladný dohodnou na řeý ený, včetný zohledný ný přýpadný ch dopadů do termýnu plný ný

dýla a učiný vý e pro odstraný ný vý ech překÆý ek tak, aby nebyl ohroý en termýn dokončený dýla.

3.5 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řÆdný dokončené dýlo nejpozdý ji do termýnu

uvedeného v odst. 3.2 této smýouvy v mýstý realizace dýla na zÆkladý protokolu o předÆný a

převzetý dýla.
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3.6 Mýstem plný ný dýla je obec Zdobnice (okres Rychnov nad Kný ý nou, kraj KrÆlovéhradecký ), kœ,

MalÆZdobnice, čýsla dotčený ch pozemků: 885/1, 919/5, 501, 504/1, 506/2, 919/3, 919/1, 513/2,

602/1, 604/4, 51314.

W.

CENA DÍLA

4.1 Cena za zhotovený dýla v rozsahu ¨ l. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvných stran

podle ustanovený 2 zÆkona č. 526/1990 Sb., o cenÆch a v souladu s ustanoveným 2620

zÆkona č. 89/2012 Sb., občanského zÆkonýku, ve zný ný pozdý jý ých předpisů (dÆle téý jen

ý občanský zÆkonýký ).

42 Poloý kový rozpočet sjednotkový mi nabýdkový mi cenami zhotovitele tvořý přýlohu ¨ . 1 této

smlouvy. Přýloha č. 1 je nedýlnou součÆstý této smlouvy.

4.3 Cena za zhotovený dýla činý: 8 094 957,00 K¨ bez DPH

1 699 941,00 Kč DPH 21%

9 794 898,00 Kč včetný DPH

4,4 Cena uvedenÆv odst. 4.3 této smlouvy je stanovenajako maximÆlný, nejvý ý e přýpustnÆ, zahrnuje

veý keré nÆklady zhotovitele souvisejýcý s provedeným dýla, mimostaveniý tný a vnitrostaveniý tný

přepravy a dopravy do mýsta plný ný, vč. vyklÆdky, skladovÆný, přýpadnémanipulačný a zdvihacý

techniky a přesunů hmot, zařýzený staveniý tý a jeho celkového zabezpečený, hygienického

zÆzemý pro pracovnýky zhotovitele, pro veý kerou dokumentaci dýla jako takového (zejména

dýlenskou, vý robný, technologické či jiné pracovný postupy, atd.), dokumentaci skutečného

provedený, geodetické prÆce, provedený předepsaný ch zkouý ek, revizý, atestů, předÆný

osvý dčený, prohlÆý ený o shodý , revizných protokolů a vý ech dalý ých dokumentů nezbytný ch k

řÆdnému provedený dýla jako celku. DÆle se jednÆzejména o nÆklady na cla, reý ie, materiÆl,

stavebný hmoty, mzdy, sociÆlný pojiý tý ný, poplatky, zÆbory, dopravný značený, pojiý tý ný dle

smlouvy, zajiý tý ný bezpečnosti prÆce na stavbý a protipoý Ærný opatřený, a dalý ý veý kerénÆklady

souvisejýcý dle rozhodnutý přýsluý ný ch sprÆvných orgÆnů nebo dle obecný zÆvazný ch prÆvných

předpisů.

4,5 Cena můý e bý t mý ný na pouze v přýpadý :

zmý ny daý ový ch předpisů, majýcých prokazatelný vliv na cenu dýla,

ý bude-li objednatel pýsemný poý adovat provedený pracý, které nejsou obsaý eny

v předmý tu dýla (¨ l. II. této smlouvy) nebo pokud objednatel vypustý ný které prÆce

z předmý tu dýla (¨ l. II. této smlouvy), jednÆse tedy vý dy o pouze objednatelem pýsemný

poý adovanévýceprÆce nebo méný prÆce,

dojde-li ke zmý ný předmý tu dýla na zÆkladý odchylek a doplý ků vyplý vajýcých ze zÆkonů,

nařýzený vlÆdy a vyhlÆý ek, kterénabyly platnosti a œčinnosti po podpisu smlouvy o dýlo a

sprÆvných rozhodnutý vydaný ch sprÆvnými orgÆny po podpisu smlouvy o dýlo.
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při realizaci se zjistý skutečnosti odliý né od projektové dokumentace předané

objednatelem zhotoviteli.

V přýpadý , ý e z vý ý e uvedený ch důvodů, které objednateli ani zhotovýtelý nebyly v dobý

podpisu smlouvy znÆmya zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvýdat, a kterémajý vliv na cenu

dýla, bude nutnézmý nit rozsah předmý tu dýla, zavazujý se smluvný strany uzavřýt dodatek k této

smlouvý . NÆvrh dodatku ke smlouvý předloý ý zhotovitel. Navrhovanézný ný dodatku nesmý bý t

v rozporu s prÆvnými předpisy, zejména s prÆvnými předpýsy v oblasti zadÆvÆný veřejný ch

zakÆzek. Dodatek musý bý t zpracovÆn a nÆsledný uzavřen v souladu s 222 zÆkona č. 134/2016

Sb., o zadÆvÆný veřejný ch zakÆzek, ve zný ný pozdý jý ých předpisů (dÆle téý Jen UZZVZ1.

4.6 VýceprÆce:

Zhotovitel je oprÆvný n provÆdý t výceprÆce pouze na zÆkladý pýsemného dodatku k této

smlouvý . Veý kerévýceprÆce musý bý t zapsÆny do stavebnýho denýku a předem odsouhlaseny

včetný jejich ceny objednatelem. Pokud zhotovitel provede výceprÆce bez předchozýho sjednÆný

pýsemného dodatku ke smlouvý , nevznikne na jeho straný nÆrok na zaplacený jejich ceny, neboý

se mÆdle dohody stran za to, ý e takovéprÆce a materiÆly byly součÆstý dýla a byly jiý zahrnuty

ve sjednanécený dýla. Tato okolnost vý ak nezbavuje zhotovitele odpový dnosti za vady takto

provedené ¨ Æsti dýla. VýceprÆce budou ocený ny jednotkový mi nabýdkový mi cenami

v poloý kovém rozpočtu podle přýlohy č. 7 této smlouvy. V přýpadý , ý e nebudou uvedeny

vjednotkový ch nabýdkový ch cenÆch podle přýlohy č. 1 této smlouvy, budou oceý ovÆny na

zÆkladý Katalogů popisů a smý rný ch cen stavebných pracý aktualizovaný ch na zÆkladý

cenový ch zprÆv souhrnný mi propočtový mi indexy (cenový ch soustav) platný mi v dobý jejich

realizace. Vý ý e uvedenékatalogy jejich aktualizace (cenovésoustavy) vydÆvÆnapř. ý RS Praha

as.

41 Mý ný prÆce:

V přýpadý , ý e se ný kteréprÆce z poloý kového rozpočtu nebudou realizovat, snýý ý se cena dýla

o neprovedenéprÆce ocený néjednotkový mi nabýdkový mi cenami uvedený mi v přýloze ¨ . 1 této

smlouvy a smluvný cena bude upravena pýsemný m dodatkem ke smlouvý .

4.8 Přýsluý nÆ sazba daný z přidané hodnoty (dÆle téý jen DPW) bude œčtovÆna dle platný ch

předpisů v dobý zdanitelného plný ný,

Pýatebný podmýnky

5.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zÆlohy.

52 Cena za dýlo bude hrazena objednatelem na zÆkladý daý ový ch dokladů (faktur) vystavený ch

mý sýčný zhotovitelem dle skutečný provedený ch pracý a na zÆkladý objednatelem a TDS

schvÆleného soupisu provedený ch pracý.

5.3 Zhotovitel je povinen k poslednýmu pracovnýmu dni v mý sýci předloý it objednateli soupis

provedený ch pracý za uplynulémý sýčný obdobý, kteréTDS odsouhlasý z hlediska objemů a cen

jednotlivý ch poloý ek. Objednatel je povinen do pÆtého pracovnýho dne nÆsledujýcýho mý sýce

provést kontrolu soupisu provedený ch pracý. V přýpadý odsouhlasený soupisu provedený ch
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pracý je zhotovitel povinen do pÆtého pracovnýho dne ode dne odsouhlasený soupisu

provedený ch pracý vystavit fakturu. Bez soupisu provedený ch pracý je faktura neœplnÆ a

objednatel mÆprÆvo vrÆtit fakturu zhotoviteli zpý t k doplný ný.

5A Nedojdeli mezi obý ma stranami k dohodý při odsouhlasený mnoý stvý nebo druhu

provedený ch pracý, je zhotovitel oprÆvný n fakturovat pouze prÆce, u který ch nedoý lo k rozporu.

5.5 Doba splatnosti daý ového dokladu (faktury) se sjednÆvÆ na 30 dnů ode dne doručený

daý ového dokladu (faktury) objednateli.

Daý ový doklad (faktura) musý obsahovat nÆleý itosti dle ustanovený 5 29 zÆkona č. 235/2004

Sb., o dani z přidanéhodnoty.

Faktura bude obsahovat zejména tyto œdaje:

- nÆzev/obchodný firmu, DI¨ , I¨ O zhotovitele,

ý nÆzev, DI¨ , i¨ o objednatele,

ý označený a čýslo faktury,

ý čýslo smlouvy,

ý den vystavený faktury, den zdanitelného plný ný a den splatnosti,

označený pený ý nýho œstavu a čýslo œčtu, na který se mÆplatit,

- cenu dýla (fakturovanou čÆstku) bez DPH, sazbu DPH a vyčýslený DPH, cenu dýla s DPH

ý razýtko a podpis oprÆvný néosoby,

nÆzev projektu ý Bezpečné a bezbariérovéchodnýky Zdobnice ý vý tve A, C, D, Eý a čýslo

projektu: ISPROFOND552751 0179.

5.6 Platby budou probýhat vý hradný v Kč a rovný ý veý kerécenovéœdaje budou v této mý ný .

5.7 Objednatel prohlaý uje, ý e ve smyslu informace GenerÆlnýho finančnýho ředitelstvý a Ministerstva

financý ¨ eské republiky ze dne 9. 11. 2011 nebude pro dýlo dle této smlouvy aplikovÆn reý im

přenesené daý ové povinnosti ve smyslu S 92e zÆkona č. 235/2004 Sb., ve zný ný pozdý jý ých

předpisů.

5.8 Přýlohou daý ového dokladu bude vý dy odsouhlasený soupis provedený ch pracý potvrzený

objednatelem a TDS.

5,9 Jestliý e faktura nebude obsahovat dohodnuté nÆleý itosti (přýpadný bude obsahovat chybné

œdaje) nebo nebude přiloý en odsouhlasený soupis provedený ch pracý, je objednatel oprÆvný n

takovou fakturu vrÆtit zhotoviteli. Faktura musý bý t vrÆcena do data jejý splatnosti. Po tomto

vrÆcený je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se sprÆvný mi nÆleý itostmi. Do doby, neý

je vystavena novÆfaktura s novou lhůtou splatnosti, nený objednatel v prodlený s placeným

přýsluý né faktury. NovÆ lhůta splatnosti začne plynout dnem doručený opravené faktury

objednateli.

5,10 Cena za dýlo nebo jeho čÆst je uhrazena dnem odepsÆný čÆstky z œčtu objednatele na œčet

zhotovitele u pený ý nýho œstavu uvedeného v člÆnku L této smlouvy.
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VL

PR` VA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN Pý I PROV` Dý NÍ DÍLA

6.1 Objednatel předÆzhotoviteli mýsto plný ný dýla (staveniý tý ) na zÆkladý předÆvacýho protokolu

v den určený dohodou smluvných stran v souladu ¨ l. lIL, odst. 32 této smlouvy.

62 Objednatel před zahÆjeným pracý předÆ zhotoviteli jedno paré projektové dokumentace

uvedený ch v či. II,, odst. 22 této smlouvy v tiý tý népodobý a zhotovitel se zavazuje jej převzýt.

63 Zhotovitel je povinen udrý ovat v mýstý plný ný a na přilehlý ch pozemcých pořÆdek a čistotu aje

povinen neprodlený odstraý ovat odpady (suý, zemina aj. odpad) a nečistoty vzniklé při

provÆdý ný dýla v souladu s obecný platný mi prÆvnými předpisy (zejména v souladu se zÆkonem

¨ . 541/2020 Sb o odpadech).

6.4 Zhotovitel odpovýdÆ za bezpečnost a ochranu zdravý vý ech osob v mýstý plný ný, poý Ærný

bezpečnost, ochranu ý ivotnibo prostředý a dodrý ovÆný hygienický ch předpisů.

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provÆdý ný dýla dodrý ovÆný pracovný -prÆvných

předpisů (zÆkon ¨ . 262/2006 Sb., zÆkonýk prÆce, ve zný ný pozdý jý ých předpisů, zÆkon

¨ . 435/2004 Sb., o zamý stnanosti, ve zný ný pozdý jý ých předpisů) a z nich vyplý vajýcý povinnosti

zejména ve vztahu k odmý ý ovÆný zamý stnanců, dodrý ovÆný délky pracovný doby, dodrý ovÆný

délky odpočinku, zamý stnÆvÆný cizinců a dodrý ovÆný odmýnek BOZP, a to pro vý echny osoby,

kterése budou na plný ný dýla podýlet.

6.6 Zhotovitel prohlaý uje, ý eje k provÆdý ný dýla vybaven potřebnou mechanizacý, vozový m parkem

a personÆlným obsazeným.

6.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a dalý ý mechanizace, které budou pouý ity pro

provÆdý ný dýla, byly pro jeho provÆdý ný způsobilé, aby vyhovovaly platný m obecný zÆvazný m

prÆvným a technický m předpisům.

6.8 Objednatel je oprÆvný n kontrolovat dýlo v kaý dé fÆzi jeho provÆdý ný. Zhotovitel je povinen

objednateli kontrolu dýla umoý nit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

6.9 Zjistý-li objednatel, ý e zhotovitel poruý uje svou povinnost, můý e poý adovat, aby zhotovitel

zajistil nÆpravu a provÆdý l dýlo řÆdný m způsobem, Neučiný-li tak zhotovitel ani v přimý řené

dobý , můý e objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-H by postup zhotovitele nepochybný k

podstatnému poruý ený smlouvy.

6.10 Objednatel zajistý TDS ajmenuje koordinÆtora BOZP na staveniý ti. Zhotovitel umoý ný provÆdý ný

TDS, koordinÆtora BOZP a autorského dozoru v plném rozsahu. TDS nesmý provÆdý t zhotovitel

ani osoba s ným propojenÆ. Nejméný jeden krÆt za mý sýc bude v mýstý provÆdý ný dýla

uskutečný n kontrolný den za œčasti objednatele, zhotovitele, TDS, koordinÆtora BOZP na

staveniý ti, přýpadný autorskéhý dozoru a dalý ých přizvaný ch osob, nebude-li dohodnuto jinak.

6.11 Zhotovitel je povinen zajýstýt, aby v rÆmci plný ný dila byly pouý ity pouze takové vý robky,

materiÆly, konstrukce a zařýzený, jejichý vlastnosti z hlediska způsobilosti dýla pro daný œčel

zaručujý, ý e bude dýlo při řÆdném provedený a bý ý néœdrý bý po dobu předpoklÆdanéý ivotnosti

splý ovat poý adavky na mechanickou pevnost a stabilitu, ochranu zdravý a ý ivotný prostředý,
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poý Ærný bezpečnost, bezpečnost při uý ývÆný a ochranu proti hluku, Zhotovitel je povinen zajistit,

aby v rÆmcý plný ný dýla nebyl pouý it materiÆl, o kterémje v dobý jeho uý itý znÆmo, ý eje ý kodlivý

nebo nemÆpoý adovanou certifikaci či osvý dčený, MateriÆly zhotovitele, které neodpovýdajý

projektové dokumentaci nebo poý adavkům objednatele, nevyhovujý předepsaný m

parametrům nebo podmýnkÆm dohodnutý m v této smlouvý , musý bý t odstraný ny z mýsta

plný ný ve lhůtý stanovené jednostranný objednatelem a nahrazeny jiný mi bezvadný mi

materiÆly.

6.12 Zhotovitetje povinen vý st po celou dobu platnosti této smlouvy stavebný denýk v rozsahu dle

vyhlÆý ky č 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zný ný pozdý jý ých předpisů, a to ode dne

převzetý mýsta plný ný (staveniý tý ) do doby předÆný řÆdný provedeného dýla. Do stavebnýho

denýku zapisuje zhotovitel zÆznamy o pracých a sluý bÆch, kteréprovÆdý pro objednatele včetný

zÆznamů o pracých konaný ch při odstraý ovÆný vad a nedodý lků. Zhotovitel je povinen do

stavebnýho denýku zapisovat vý echny skutečnosti rozhodnépro plný ný dýla. Zejména je povinen

zapisovat œdaje o mýstý a časovém postupu pracý, jejich jakosti, zdůvodný ný odchylek

(časový ch, vý cný ch) provÆdý ný ch pracý.

Ve stavebným denýku musý bý t uvedeno mimo jiné:

nÆzev/obchodný firma, sýdlo, I¨ O zhotovitele,

nÆzev, sýdlo, I¨ O objednatele,

ý vyjmenovanÆmýstaa čas provedený dýla, jehoý se vedený denýku tý kÆ.

Stavebný denýk je veden V jednéprůpisovékopii, kterou si můý e objednatel vyý Ædatjako přýlohu

k soupisu provedený ch pracý. Veý kerélisty stavebnýho denýku musý bý t očýslovÆny. V přýpadý ,

ý eje postupný pouý ito výce stavebných denýků, musý bý t v zÆhlavý kaý dého z nich uvedeno od

kdy, do kdy byl denýk veden ajeho pořadovéčýslo.

ZÆpisy do stavebnýho denýku čitelný zapisuje zhotovitel v den, kdy byly prÆce provedeny nebo

kdy nastaly okolnosti, které jsou předmý tem zÆpisu. Mezi jednotlivý mi zÆpisy nesmý bý t

vynechana volna mista Pokud je nutne ze stavebniho demku oddý lit kopii a stranka stavebniho

demku jeste neni zce popsana, pak zbyvajici čast stranky onginalu i kopie se proý krtne

Objednatel a jým pový řené osoby jsou oprÆvný ny stavebný denýk kontrolovat, k zÆpisům

zhotovitele připojovat své stanovisko a provÆdý t do stavebnýho denýku zÆpisy zejména co se

tý če lhůt pro plný ný dýla nebo upozorý ovÆný na vady.

Nesouhlasý-li zhotovitel se zÆpisem, který učinil objednatel do stavebnýho denýku, -musý

k tomuto zÆpisu připojit stanovisko nejpozdý ji do 3 pracovných dnů. Po uplynutý této lhůty se

mÆza to, ý e s uvedený m zÆpisem souhlasý.

Zhotovitel je povinen chrÆnit stavebný denýk před zcizeným a poý kozeným.

6.13 Zmý novélisty:

Zhotovitel je povinen za stejný ch podmýnek, jak jsou uvedeny pro vedený stavebnýho denýku,

vést pro œčely řÆdné, průbý ý né a přesnéevidence samostatnézmý nové listy. Do zmý nový ch

listů zapisuje zhotovitel zejména vý echny zmý ny nebo œpravy dýla, které se odchylujý od

projektovédokumentace, a veý kerévýceprÆce nebo méný prÆce, kterév průbý hu realizace dýla
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vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do zmý nový ch listů uvést stručný , ale přesný

technický popis výcepracý nebo zmý n dýla a jejich podrobný a přesný vý kaz vý mý r a nÆvrh na

zvý ý ený či snýý ený ceny. Objednatel se k tý mto zÆpisům vyjadřuje na vyzvÆný zhotovitele,

nejpozdý ji vý ak do 7 pracovných dnů od vyzvÆný zhotovitelem, ZÆpis zhotovitele musý

obsahovati odkaz na zÆpis v stavebným denýku a přesnéurčený, kde a kdy výceprÆce/méný prÆce

vznikly a zjakého důvodu. Zmý nový list musý bý t podepsÆn objednatelem a TDS a slouý ý jako

podklad pro dodatek smlouvy o dýlo.

6.14 Zhotovitel se zavazuje realizovat prÆce vyý adujýcý zvlÆý tný způsobilost nebo povolený podle

přýsluý ný ch předpisů osobami, kterétuto podmýnku splý ujý.

6,15 Zhotovitelje povinen vést průkaznou evidenci o ý kodÆch na zdravý a majetku způsobený ch při

činnosti zhotovitele souvisejýcý s provÆdý ným dýla podle této smlouvy a vý echny tyto ý kody

bezodkladný oznamovat objednateli.

6.16 Zhotovitel je povinen sjednat a udrý ovat, po celou dobu provÆdý ný dýla fa to aý do termýnu

předÆný a převzetý dýla) v platnosti pojiý tý ný odpový dnosti za ý kodu na majetku a zdravý osob

u společnosti, kterÆje autorizovanou pojiý ýovnou v ¨ eskérepublice. Pojiý tý ný odpový dnosti za

ý kodu způsobenou zhotovitelem třetým osobÆm musý bý t sjednÆno mezi zhotovitelem jako

pojiý tý ný m a pojiý ýovnou pro přýpad odpový dnosti zhotovitele za ý kodu, kterÆmůý e nastat v

souvislosti s provÆdý ným činnosti zhotovýtele dle této smlouvy, s tým, ý e zhotovitel je

odpový dný za ý kodu, kterÆje vý sledkem jeho činnostý nebo vyplý vÆ z poruý ený obecný

zÆvazný ch prÆvných předpisů a této smlouvy. PojistnÆčÆstka u pojiý tý ný odpový dnosti za ý kodu

na majetku a zdravý osob bude činit min. 15 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou

smlouvu / pojistný certifikÆt v kopii předloý it objednateli před podpisem této smlouvy.

6.17 Pokud zhotovitel způsobý svou činnostý objednateli ý koduje povinen ji v plný vý ý i uhradit.

618 Zhotovitelje povinen archivovat originÆlný vyhotovený smlouvyjejý dodatky, originÆly œčetných

dokladů a dalý ých dokladů vztahujýcých se k realizaci dýla dle této smlouvy po dobu 10 let od

zÆniku zÆvazku vyplý vajýcýho ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umonýt veý kerý m

osobÆm oprÆvný ný m k vý konu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejýcých s plný ným této

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na ý Ædost objednatele veý kerédoklady tý kajýcý se

dýýa dle této uzavřené smlouvy, a to v dobý do uplynutý 10 let od předÆný a převzetý dýla

objednatelem. Zhotovitel je povinen přenést tento zÆvazek i na svépodzhotovitele.

619 Zhotovitel je podle ustanovený 2 pýsm. e) zÆkona č. 320/2001 Sb., o finančný kontrole

ve veřejnésprÆvý a o zmý ný ný který ch zÆkonů, ve zný ný pozdý jý ých předpisů, osobou povinnou

spolupůsobit přý vý konu finančný kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout poý adované

informace a dokumentacý souvisejýcý s plný ným dýla dle této smlouvy zamý stnancům nebo

zmocný ncům Ministerstva financý, SFDI, Nejvyý ý ýho kontrolnýho œřadu, přýsluý ného finančnýho

œřadu a dalý ých oprÆvný ný ch orgÆnů stÆtný sprÆvy a vytvořit uvedený m orgÆnům podmýnky k

provedený kontroly předmý tu dýla a poskytnout Jim součinnost. Zhotovitel bere na vý domý, ý e

pouý ýtý poskytnutého přýspý vku podléhÆkontrole ze strany SFDL Tým nený dotčeno prÆvo

vý konu kontroly Jiný mi orgÆny. Zhotovitel je povýnen vyhový t vý em poý adavkům na kontrolu
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provÆdý nou ze strany SFDI včetný zajiý tý ný kontroly u osob se smluvnými zÆvazky vůči

zhotoviteli v přýpadech, kde k financovÆný tý chto smluvných zÆvazků je pouý it přýspý vek SFDI.

Zhotovitel se vý slovný zavazuje, ý e bude respektovat prÆvo SFDI na zajiý ýovÆný veý ketý ch

podkladů a œdajů nutný ch pro kontrolu hospodÆrného, œčelného a efektivnýho naklÆdÆný

s œčelový poskytnutý m přýspý vkem SFDI na realizaci dýla.

620 Zhotovitel provede dýlo osobný , anebo je nechÆprovést pod svý m osobným vedeným. Zmý na

podzhotovitele v průbý hu plný ný dýla je moý nÆpouze po předchozým pýsemném souhlasu

objednatele. Zhotovitel je oprÆvný n zmý nit podzhotovitele pouze z vÆý ný ch důvodů.

Posouzený, zda jde o vÆý nédůvody, je vý cý objednatele.

621 V přýpadý , ý e zhotovitel prokÆzal v souladu se zadÆvacý dokumentacý splný ný čÆsti kvalifikace

prostřednictvým jinéosoby (podzhotovitele), musý tento podzhotovitel tornu odpovýdajýcý čÆst

plný ný poskytovat. Zhotovitel je oprÆvný n zmý nit podzhotovitele, pomocý kterého prokÆzal

čÆst splný ný kvalifikace, Jen ze zÆvaý ný ch důvodů a s předchozým pýsemný m souhlasem

objednatele, přičemý nový podzhotovitel musý disponovat minimÆlný stejnou kvalifikacý, kterou

půodný podzhotovitel prokÆzal za zhotovitele. Objednatel nesmý souhlas se zmý nou

podzhotovitele bez objektivných důvodů odmýtnout, pokud mu budou přýsluý né doklady

předloý eny pýsemný . Budeli jaký koliv podzhotovitel vykonÆvat činnost při plný ný dýla dle této

smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdý lit jejich jméno a přýjmený, resp., nÆzév

nebo obchodný firmu a dalý ý zÆkladný identifikačný œdaje, včetný zÆkladnýho určený rozsahœ

jejich činnostý při plný ný dýla.

622 Zhotoviteýje povinen zajistit v rÆmci plný ný dýla sjednÆný a dodrý ovÆný smluvných podmýnek se

svý mi podzhotoviteli srovnatelný , tj. shodný se smluvnými podmýnkami dle této smlouvy, a to

min. v rozsahu vý ý e smluvných pokut a délky zÆručný doby.

623 Zhotovitel je povinen zajistit řÆdné a včasné plný ný finančných zÆvazků vůči svý m

podzhotovitelům, přičemý za řÆdnéa včasnéplný ný finančných zÆvazků je povaý ovÆno uhrazený

podzhotovitelem vystavený ch faktur za poskytnutÆplný ný nejpozdý ji do 5 pracovných dnů od

ý obdrý ený platby ze strany objednatele daného plný ný.

624 Za œčelem kontroly povinnostý zhotovitele ve vztahu k vý ý e uvedený m podmýnkÆm 6.22 ý 623

se zhotovitel zavazuje předloý it objednatli v průbý hu plný ný dýla na zÆkladý pýsemnévý zvy

objednatele smlouvy uzavřenés podzhotoviteli k nahlédnutý. Zhotovitel je v takovém přýpadý

oprÆvný n znepřýstupnit ustanovený obsahujýcý obchodný tajemstvý ve smyslu přýsluý ného

ustanovený občanského zÆkonýku, ve zný ný pozdý jý ých předpisů a skutečnosti vztahujýcý se

k cenotvorbý .

VIL

ZPý SOB PROVEDENÍ DÍLA A BEZPE¨ NOST PR` CE

71 Zhotovitel splný svoji povinnost provést sjednané dýlo na své nÆklady a svou odpový dnost

s odbornou péčý v rozsahu či. II. této smlouvy jeho řÆdný m dokončeným a předÆným dýla

objednateli v mýstý jeho provÆdý ný. Zhotovitel provede dýlo v kvalitý stanovené platný mi
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technický mi normami, obecný zÆvazný mi prÆvnými předpisy a rozhodnutými veřejnoprÆvných

orgÆnů, vztahujýcými se k realizaci dýla.

72 Zhotovitel je povinen se při převzetý mýsta plný ný (staveniý tý ) seznÆmit s rozmýstý ným

podzemných a nadzemných vedený a iný ený rský ch sýtý a v průbý hu provÆdý ný dýla je vhodný m

způsobem chrÆnit, aby nedoý lo kjejich poý kozený.

73 Veý keré odborné prÆce musý vykonÆvat pracovnýci zhotovitele nebo podzhotovitele majýcý

přýsluý nou kvalifikaci.

7.4 Při realizaci předmý tu plný ný provede zhotovitel opatřený k minimalizaci negativných vlivů

na ý ivotný prostředý ve vztahu k okolnýmu prostředý, zejména k omezený hlučnosti a praý nosti

(např. pouý itý mechanismů, doprava, vyloučený stavebných pracý v nočných hodinÆch, resp.

ve dnech pracovnýho klidu, apod.).

7.5 Zhotovitel v plné mýře odpovýdÆza bezpečnost a ochranu zdravý vý ech osob v prostoru

provÆdý ný dýlaý (staveniý tý ) a zabezpečý jejich vybavený ochranný mi pracovnými pomůckami.

7.6 Nebezpečý ý kod na zhotovovaném dýle nese zhotovitel od převzetý mýsta plný ný dýla aý do doby

převzetý dokončeného dýla objednatelem.

71 Zhotovitel se zavazuje čistit veý kerépřýjezdovékomunikace nebo jinÆveřejnÆprostranstvý na

svůj nÆklad, způsobý-Ii jejich znečiý tý ný v souvislosti s provÆdý ným dýla.

7,8 Zhotovitel se zavazuje, ý e staveniý tý uspořÆdÆ, zařýdý a vybavý, bude-li třeba, přýstupový mi

cestami pro dopravu materiÆlu tak, aby stavba mohla bý t řÆdný a bezpečný provÆdý na, přičemý

nesmý dochÆzet k omezovÆný přýstupu k přilehlý m stavbÆm nebo pozemkům, k sýtým

technického vý bavený a poý Ærným zařýzeným. Stavba musý bý t řÆdný oznýčena a osvý tlena,

7,9 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při řeý ený vý ech otÆzek souvisejýcých

s provÆdý ným dýla.

7,10 Osoby oprÆvný néjednat za objednatele ve vý cech technický ch jsou oprÆvný néza objednatele

činit tyto œkony:

předat ve spoluprÆci s TDS staveniý tý ve lhůtý stanovené v čI. lIL, odstavci 32 této

smlouvy;

ý kontrolovat provÆdý ný pracý ve smyslu 2593 občanského zÆkonýku, ve zný ný pozdý jý ých

předpisů,

ý kontrolovat činnost zhotovitele v mýstý plný ný dýla,

ý odsouhlasovat soupis provedený ch pracý,

ý svolÆvat kontrolný dny a œčastnit se jich,

ý ostatný œkony ze strany objednatele je oprÆvný n činit TOS nebo jiný pracovnýk

objednatele pouze na zÆkladý pový řený (plné moci) udý leného osobou oprÆvný nou za

objednatele jednat ve vý cech smluvných.

VlIL

Pý ED` NÍ A Pý EVZETÍ DÍLA
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8.1 ZÆvazek zhotovitele provést dýlo je splný n, je-li dýlo dokončeno a předÆno v souladu s 2604

a nÆsl. občanského zÆkonýku, ve zný ný pozdý jý ých předpisů.

82 Zhotovitel pýsemný vyzve objednatele k převzetý provedeného dýla, a to min. S dný před

plÆnovaný m termýnem předÆný dýla.

83 O předÆný a převzetý dýla zhotovitel i objednatel sepýý ý zÆpis, vjehoý zÆvý ru objednatel prohlÆsý,

zda dýlo přebýrÆnebo nepřebýrÆ, a pokud ne, zjaký ch důvodů.

Tento zÆpis vyhotový objednatel a bude obsahovat:

nÆzev dýla Bezpečnéa bezbariérovéchodnýky Zdobnice vý tve A, C, 0, E čýslo projektu:

ISPROFONDS52751 0179,

ý označený objednatele a zhotovitele dýla,

ý čýslo a datum uzavřený smlouvy o dýlo vč. přýpadný ch dodatků,

termýn zahÆjený a dokončený pracý na zhotovovaném dýle,

prohlÆý ený objednatele a důvody přýpadného nepřevzetý dýla,

prohlÆjený objednatele, ý e dýlo přebýrÆs vý hradami či bez vý hrad (pokud s vý hradami,

tak tyto vý hrady musý bý t specifikovÆny; zjiý tý ný vady se zhotovitel zavazuje odstranit ve

lhůtý 10 dný, nebude-li tanoveno jinak),

datum a mýsto sepsÆný zÆpisu,

ý jména a podpisy osob oprÆvný ný ch jednat ve vý cech technický ch za objednatele a

zhotovitele,

ý seznam předÆvanédokumentace (v rozsahu dle odst. 8,5 této smlouvy).

8.4 ZÆpis o předÆný a převzetý dýla bude pýsemný potvrzený osobami œčastnýcými se předÆný a

převzetý dýla (TDS, přýpadný autorský dozor) a osobami oprÆvný ný mi jednat ve vý cech

technický ch za objednatele a zhotovitele.

8.5 Spolu s dýlem předÆzhotovitel doklady vztahujýcý se k provedenému dýlu, a to zejména:

ý zÆpisy a osvý dčený o pouý itý ch materiÆlech (atesty, certifikÆty atd.),

zÆpisy o prový řený pracý o konstrukcých zakrytý ch v průtiý hu pracý,

ý dokumentaci skutečného provedený dýla 3x v listinné podobý a 3x elektronicky ve

formÆtu DWG a PDF na CD/DVD,

ý geodetickézamý řený dýla v souladu s projektovou dokumentacý,

ý originÆl stavebnýho denýku,

ý dodacý a zÆručný listy,

ý veý kerédalý ý podklady a dokumenty potřebnépro uý ývÆný dýla,

ý evidenci ý kod na zdravý a majetku, -

ý jinédoklady zapůjčenézhotoviteli objednatelem.

Bez tý chto dokladů nelze povaý ovat dýlo za dokončenéa schopnépředÆný.

IX.

SMLUVNÍ POKUTY

9.1 Pokud bude objednatel v prodlený s œhradou faktury proti sjednanému termýnu je povinen
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zaplatit zhotoviteli œrok z prodlený ve vý ý i 0,05 % z dluý ný čÆstky za kaý dý i započatý

kalendÆřný den prodlený. S ohledem na vý ý i ujednanésmluvný pokuty smluvný strany souhlasý,

ý e zhotovitel nemůý e po objednateli dÆle poý adovat zÆkonný œrok z prodlený.

92 Jestliý e zhotovitel neodevzdÆdýlo uvedené v člÆnku II. této smlouvy v terminu uvedeném

v člÆnku III,, odst. 32 této smlouvy zavazuje se zaplatit sjednanou smluvný pokutu ve vý ý i 2 %

z ceny dýla za kaý dý i započatý kalendÆřný den prodlený.

93 Nejpozdý ji 5 pracovných dnů od předÆni a převzetý dýla objednateli je zhotovitel povinen

vyklidit mýsto plný ný (staveniý tý ) a odstranit zařýzený staveniý tý a upravit jej podle projektové

dokumentace. Pokud tak neučiný, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvný pokutu ve vý ý i S OO0,

Kč za kaý dý započatý kalendÆřný den prodlenL

9.4 Pokud objednatel zjistý, ý e materiÆly pouý itézhotovitelem nejsou objednatelem odsouhlaseny

nebo neodpovýdajý projektové dokumentaci, poý adavkům objednatele, nevyhovujý

předepsaný m parametrům nebo podmýnkÆm dohodnutý m v této smlouvý , je objednatý l

oprÆvný n poý adovat smluvný pokutu ve vý ý i I 500, Kč, za kaý dý takový přýpad zjiý tý nL

9.5 Pokud zhotovitel neodstraný vady uvedenév předÆvacým protokolu nejpozdý ji do 10 dný nebo

jiného dohodnutého termýnu v předÆvacým protokolu, zavazuje se zhotovitel zaplatit

sjednanou smluvný pokutu ve vý ý i 5 000, Kč za kaý dý započatý kalendÆřný den prodlený

bez ohledu na počet vad. Pokud zhotovitel neodstraný reklamovanévady nejpozdý ji do 10

pracovných dnů ode dne uplatný ný reklamace objednatelem či vjinésjednanélhůtý , zavazuje

se zhotovitel zaplatit sjednanou smluvný pokutu ve vý ý i 5 0O0, Kč za kaý dý i započatý

kalendÆřný den prodlený bez ohledu na počet vad.

9.6 Pokud zhotovitel prokazatelný neptný ný kterou z podmýnek uvedený ch v ¨ l. 6, odst. 622 a 623

této smlouvy, a to opakovaný i přes pýsemné upozorný ný objednatele s ý Ædosti o zjednÆný

nÆpravy, je povinen objednateli zaplatit smluvný pokutu 5 O00, Kč za kaý dézjiý tý ný poruý ený

plný ný podmýnek uvedený ch v ¨ l. 6, odst. 622 a 623 této smlouvy.

91 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvný pokutu do 10 kalendÆřných dnů ode dne doručený

vyœčtovÆný smluvný pokuty. Zaplaceným smluvný pokuty nejsou dotčena prÆva objednatele na

nÆhradu ý kody vznikléporuý eným téý e prÆvný povinnosti, pokud vý ý e ý kody přesahuje smluvný

pokutu.

9.8 Doručený vyœčtovÆný smluvný pokuty se provede osobný nebo doporučený prostřednictvým

provozovatele poý tovných sluý eb nebo prostřednictvým jiného drý itele poý tovný licence nebo

elektronický prostřednictvým datovéschrÆnky.

9,9 Povinnost zaplatit smluvný pokutu je splný na připsÆným čÆstky na œčet objednatele.

9.10 Uhrazeným smluvný pokuty nezanikÆpovinnost odstranit zÆvadný stav.

9.11 Pokud zhotovitel nesplný ný kterou svou povinnost sjednanou v této smlouvý a objednatel

v důsledku toho nesplný dotačný podmýnky a nebude tak oprÆvný n čerpat dotaci na

spolufinancovÆný předmý tu dýla nebo jeho čÆsti nebo bude povinen vrÆtit dotaci nebo jejý čÆst,

zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvný pokutu ve vý ý i takto nedočerpanédotace,
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popř. vrÆcenédotace.

X,

Z` RUKA ZA JAKOST DÍLA A PR` VA OBJEDNATELE Z VADNý HO PLNý NÍ DÍLA

10.1 Zhotovitel se zavazuje, ý e dýlo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentacý, touto

smlouvou, platný mi prÆvnými předpisy a platný mi normami vztahujýcými se k materiÆlům a

pracým provÆdý ný m dle této smlouvy.

102 Zhotovitel poskytuje na dýlo zÆruku v délce 60 mý sýců od předÆný dýla. Na dodÆvky vý robků

poskytuje zhotovitel zÆruku dle zÆručných listů vý robců, nejméný vý ak 24 mý sýců.

10.3 Přýpadnévady dýla budou pýsemný uplatný ny u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich

zjiý tý ný, a to formou protokolu o nahlÆý ený vady. Protokoly o nahlÆý ený vady objednatel zaý le

zhotoviteli emailem nebo jinou pýsemnou formou, V originÆlu protokolu o nahlÆý ený vady

smluvný strany potvrdý pro odstraný ný vady lhůtu a rovný ý den, kdy je vada skutečný

odstraný na, Objednatel stanový lhůtu pro odstraný ni vady přimý řený k rozsahu, povaze a

zvolenému způsobu odstraný ný vady. Zhotovitel se současný zavazuje, ý e zahÆjený

odstraý ovÆný vady nebude bez vÆý ný ch důvodů oddalovat, přeruý ovat a bude v ný m

pokračovat aý do œplného odstraný ný vady. PrÆva objednatele z vadného plný ný (rekLamace) se

řýdý ustanoveným 2615 a nÆsl. občanského zÆkonýku, ve zný ný pozdý jý ých předpisů.

10,4 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady na své nÆklady tak, aby objednateli

nevznikly ý Ædné výcenÆklady, v bpačný m přýpadý hradý tyto zhotovitel. Pokud zhotovitel

neodstraný reklamovanévady v dohodnutém termýnu, mÆobjednatel prÆvo odstranit tyto vady

sÆm na nÆklady zhotovitele. NÆrok na smluvný pokutu a zÆruka za jakost nený týmto postupem

objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veý kerénÆklady s tým

spojené.

10.5 Zhotovitel odpovýdÆza kvalitu provedený ch pracý jak vlastnými pracovnýky, tak i za kvatitu pracý

provÆdý ný ch jeho podzhotovitelř. Bylo-li plný no vadný , je vzhledem k tornu, co zhotovitel sÆm

dodal, zavÆzÆn se zhotovitelem společný I nerozdýlný podzhotovitel zhotovitele, ledaý e

prokÆý e, ý e vadu způsobilo jen rozhodnutý zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonÆval

dozor,

10,6 Zhotovitel neodpovýdÆ za 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 odbornépéče

nemohl zjistit.

10.7 Doba od doručený reklamace do odstraný ný vady se do zÆručný doby nezapočýtÆvÆ.

10.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanévady nejpozdý ji do 10 pracovných dnů od dne

uplatný ný reklamace, nedohodne-li se s objednatelem pýsemný na lhůtý delý ý.
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10.9 V ostatným platý přýsluý nÆustanovený občanského zÆkonýku, ve zný ný pozdý jý ých předpisů.

XL

ODPOVý DNOST ZA ý KODU

11.1 Odpový dnost za ý kodu na zhotovovaném dýte nebo jeho čÆsti nese zhotovitel v ptný m rozsahu

aý do dne předÆný a převzetý celého dýla.

112 Pokud zhotovitel způsobý při provÆdý ný dýla ý kodu objednateli nebo třetým osobÆm, je povinen

ji v plnévý ý i uhradit; jakoý i ý kodu způsobenou třetý osobou v dobý od předÆný mýsta plný ný

(staveniý tý ) do ukončený a předÆný dýla včetný vyklizený a vyčiý tý ný mýsta plný ný (staveniý tý ).

11.3 ý kodu se zhotovitel zavazuje uhradit do 1 O kalendÆřných dnů ode dne doručený vyœčtovÆni této

ý kody v souladu s touto smlouvou. Doručený tohoto vyœčtovÆný se provede osobný nebo

doporučený prostřednictvým provozovatele poý tovných sluý eb či jiného drý itele poý tovný

licence či jiný m vhodný m způsobem.

11 A Povinnost zaplatit ý kodu je splný na připsÆným čÆstky na œčet objednatele.

XII.

UKON¨ ENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

12.1 Smluvný strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupeným. Dohoda o zruý ený prÆv

a zÆvazků musý bý t pýsemnÆ, jinak je neplatnÆ.

12,2 Objednatel i zhotovitel jsou oprÆvný ni od smlouvy odstoupýt z důvodů uvedený ch

v občanském zÆkonýku, ve zný ný pozdý jý ých předpisů.

12.3 Mimo přýpady, uvedené v občanském zÆkonýku, mÆ přýsluý nÆ smluvný strana dÆle prÆvo

odstoupit od této smlouvy i v tý chto přýpadech:

dojde-li k podstatnézmý ný okolnostý, za nichý byla tato smlouva uzavřena ý v přýpadý

zÆsahu vyý ý ý moci, a jestliý e okolnosti u druhésmluvný strany trvajý déle neý tři mý sýce, a

to dle svévolby, čÆstečný nebo œplný ,

uvedl-li zhotovitel ve své nabýdce nesprÆvné nebýo neplatný informace, na zÆkladý

který ch mu byla přidý lena zakÆzka,

dojde-li na straný zhotovitele opakovaný k nekvalitnýmu plný ný či k prodlený se zahÆjeným

nebo provÆdý ný pracý o výcjak 30 dnů,

pokud zhotovitel při provÆdý ný dýla postupuje v rozporu s projektovou dokumentacý, či

pouý e materiÆly, které neodpovýdajý projektové dokumentaci, obecný zÆvazný m

platný m prÆvným předpisům nebo podmýnkÆm upravený m v této smlouvý ,

ý pokud zhotovitel hrubý a opakovanéporuý uje předpisy BOZP, poý Ærný ochrany, ochrany

ý ivotnýho prostředý, na ný ý byt zhotovitel objednatelem opakovaný upozorný n,

ý pouý ije-li zhotovitel pro plný ný této smlouvy podzhotovitele v rozporu s touto smlouvou.
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12A V přýpadý , ý e insolvenčný soud vydÆrozhodnutý o œpadku zhotovitele, nebo pokud by byl pro

zhotovitele z důvodu jeho platebný neschopnosti œředný jmenovÆn likvidÆtor nebo sprÆvce,

nebo byla zahÆjena exekuce nebo veřejnÆdraý ba na majetek zhotovitele, můý e objednatel bez

omezený jakéhokoliv jiného svého prÆva odstoupit od této smlouvy pýsemný m sdý leným

zhotoviteli, likvidÆtorovi nebo sprÆvci.

12.5 Odstoupený musý mýt pýsemnou formu aje œčinnéokamý ikem doručený druhésmluvný straný .

12.6 Zhotovitel je oprÆvný n odstoupit od smlouvy v přýpadý , ý e je objednatel v prodlený s platbou

dle člÆnku V., odst. 5.5 této smlouvy o výce jak 45 dný. V přýpadý , ý e objednatel je v prodlený s

platbou o výce jak 30 dný mÆzhotovitel prÆvo přeruý it prÆce bez sankcý a o toto přeruý ený

posunout termýn dokončený dýla.

XlII.

ROZHODNý PR` VO A VOLBA SOUDU

13.1 Smluvný strany se vý slovný dohodly, ý e prÆvný vztahy zaloý enétouto smlouvou se řýdý prÆvným

řÆdem ¨ eskérepubliky.

132 Strany se zavazujý veý keré spory přednostný řeý it smýrnou cestou, DÆle se mluvný strany

vý slovný dohodly, ý e přýsluý ný k projednÆvÆný sporů, které by se nepodařilo vyřeý it smýrný ,

bude mýstný a vý cný přýsluý ný obecný soud objednatele.

XIV.

Z` Vý RE¨ N` UJEDN` NÍ

14.1 Tato smlouva můý e bý t mý ný na či doplý ovÆna pouze po vzÆjemnédohodý smluvných stran.

Veý keré zmý ny či dodatky k této smlouvý musý mýt pýsemnou formu, jinak jsou neplatné.

V přýpadý zÆniku zÆvazku před splný ným dýla uzavřou smluvný strany dohodu, ve které upravý

vzÆjemnÆprÆva a povinnosti.

14.2 Obý strany prohlaý ujý, ý e tuto smlouvu uzavýrajý na zÆkladý Jejich vÆý né vůle, určitý ,

srozumitelný a v souladu s dobrý mi mravy a souhlas sjejým obsahem stvrzujý svý mi podpisy.

143 Tato smlouvaje uzavřena v elektronicképodobý .

14,4 Zhotovitel prohlaý uje, ý e se před uzavřeným této smlouvy nedopustil v souvislosti s řýzeným sÆm

nebo prostřednictvým jiné osoby ý Ædného jednÆný, Jeý by odporovalo ZZVZ nebo dobrý m

mravům nebo by ZZVZ obchÆzelo, zejména ý e nenabýzel ý Ædnévý hody osobÆm podýlejýcým se

na zadÆný veřejné zakÆzky, na kterou s ným zadavatel uzavřel smlouvu, a ý e se zejména ve

vztahu k ostatným œčastnýkům nedopustil ý Ædného jednÆný naruý ujýcýho hospodÆřskou soutý ý .

14.5 PrÆva a povinnosti z této smlouvy vyplý vajýcý přechÆzejý na prÆvný nÆstupce smluvných stran.

14.6 Pokud nený ný který prÆvný pomý r vyslovený upraven touto smlouvou, podrobujý se obý

smluvný strany přýsluý ný m ustanoveným občanského zÆkonýku, ve zný ný pozdý jý ých předpisů.

14,7 Zhotovitel souhlasý s vyuý ývÆným œdajů v informačných systémech. Zhotovitel dÆle souhlasý se

ýzveřejný ným œdajů podle zÆkona č. 106/1999 Sb., o svobodném přýstupu k informacým, ve zný ný

pozdý jý ých předpisů.
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148 Objednatel si vyhrazuje prÆvo uveřejnit tuto smlouvu uzavřenou na zÆkladý veřejný zakÆzky

včetný přýloh a dodatků, vý ý i skutečný uhrazený ceny za plný ný veřejný zakÆzky na profilu

zadavatele podle 219 ZZVZ.

149 Zhotovitel a jeho zamý stnanci jsou si vý domi, ý e při vý konu předmý tu plný ný této smlouvy

mohou přijýt do styku s osobnými a citlivý mi œdaji podléhajýcý ochraný dle nařýzený Evropského

parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraný fyzický ch osob v souvislosti se zpracovÆným

osobných œdajů a o volném pohybu tý chto œdajů a o zruý ený smý rnice 95/46/ES (obecné

nařýzený o ochraný osobných œdajů) a nesou plnou odpový dnost za přýpadnéporuý ený tý chto

zÆkonů a souvisejýcých prÆvných předpisů.

1410 Smluvný strany se zavazujý zachovÆvat po celou dobu trvÆný této smlouvy i po předÆný a převzetý

dýla v tajnosti informace a doklady, kterébudou při jejich sdý lený označeny jako důvý rnénebo

na jejichý utajený oprÆvný nÆstrana trvÆ. Za důvý rnéjsou smluvnými stranami označeny veý keré

informace, kteréjsou jako takové vý slovný označeny jako ýdůvý rné anebo jsou takového

charakteru, ý e jejich zveřejný ný můý e přivodit straný této smlouvy œjmu, bez ohledu na to, zda

majý povahu osobných, obchodných či jiný ch informacý. Za důvý rnése nepovaý ujý jediný takové

informace, které jsou veřejný přýstupné nebo byly druhou smluvný stranou uveřejný ny.

Takový ch informacý nebo podkladů nemůý e bý t vyuý ito druhou smluvný stranou kjinému œčelu.

Dojde-li k poruý eným tý chto povinnostý ke ý kodý ,je smluvný strana, kterÆse poruý ený dopustila,

povinna druhésmluvný straný vzniklou ý kodu nahradit.

1411 K podpisu smlouvy o dýlo byl pový řen starosta obce Zdobnice Zastupitelstvem obce Zdobnice

dne 7. 12. 2020 usneseným č. 6/2020/11.

Přýlohy:

1) Poloý kový rozpočet zhotovitele včetný vý kazu vý mý r ze dne 3032021

2) Mý sýčný harmonogram pracý vč. platebnýho kalendÆře

3) PlnÆmoc k podpisu smlouvy ze dne 1152021

Ve Zdobnici dne V Hradci KrÆlovédne

Objednatel. Zhotovitel:

Obec Zdobnice KENVl CZ sro

7

Petr,
ta

Petr Novotný

sta rosta
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